
 
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

  
 

Bölcsészettudományi Kar  
 
 
 
 
 

KARI  
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2012/2013. tanévre 
 
 
 

Budapest, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 2 | 

 

 
TARTALOM 

 

Általános információk ...................................................................................................................       3 

Szakos tájékoztató (mintatantervek, tantárgyleírások) ..................................................................     45 

Anglisztika Intézet .........................................................................................................................     46 

Japanológia Tanszék ......................................................................................................................   244 

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és Magyar Nyelvtudományi  

Tanszék által közösen gondozott szakok ................................................................................   340 

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet ...........................................................................   489 

Magyar Nyelvtudományi Tanszék ................................................................................................   509 

Néderlandisztika Tanszék ..............................................................................................................   566 

Német Nyelv és Irodalom Tanszék ...............................................................................................   679 

Pszichológiai Intézet ......................................................................................................................   805 

Szabadbölcsészet Tanszék ............................................................................................................. 1028 

Színháztudományi Tanszék ........................................................................................................... 1110 

Tanárképzési Tanszék ................................................................................................................... 1132 

Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet ........................................................................ 1223 

Történettudományi Intézet ............................................................................................................ 1478 

Történelemtudományi Doktori Iskola ........................................................................................... 1588 



 

| 3 | 

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
 
 
 

KARI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4. 
 1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület (Pszichológiai Intézet) 
Levélcím:  1461 Budapest, Pf.: 75 
Telefon:  483-2900 
Fax:  483-2905  
Mobil:  30/719 6129 
 

 
 
 

Fontosabb kari bizottságok: 
 

Bizottság neve Feladata 

BTK KREDITÁTVITELI 
BIZOTTSÁGA 

A korábbi tanulmányok beszámítása, az átjárhatóság 
koordinálása, valamint az ismeretanyagok 
egyenértékőségének vizsgálata.  

KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG MA 
FELVÉTELI 
KREDITELISMERTETÉSI 
ALBIZOTTSÁGA 

A mesterszakra történı belépéskor a korábbi 
tanulmányok alapján megszerzett ismeretanyag 
egyenértékőségének vizsgálata. 

BTK KARI FEGYELMI TESTÜLET A hallgatói fegyelmi ügyek elbírálása. 

TANULMÁNYI BIZOTTSÁG KARI 
ALBIZOTTSÁGA 

A hallgatók tanulmányi, vizsga és szociális ügyeinek 
intézésére létrejött állandó bizottság. 

BTK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
TANÁCSA 

A tudományos diákkör a hallgatók öntevékeny csoportja, 
amelynek célja az oktatókkal együttmőködve részt venni 
a tudományos munkában. 

BTK MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI 
BIZOTTSÁG 

Feladata a kari minıségbiztosítási vezetı munkájának 
támogatása, tanácsadás, javaslattétel. 

TANÁRKÉPZÉSI BIZOTTSÁG Egyetem szervezeti egységeiben folyó tanárképzéssel 
kapcsolatos oktatómunka, valamint az ehhez kapcsolódó 
gyakorlati képzés összehangolása. 

KARI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS 
BIZOTTSÁG 

A doktorandusz hallgatók tanulmányi ügyeinek itézésére 
létrejött állandó bizottság.  

 
 
 
A tagok listája az alábbi oldalon érhetı el: 
http://www.kre.hu/btk/index.php/kari-bizottsagok.html 
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Számígógépterem:  1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. emelet 116. sz. szoba.  

Nyitva tartás: hétfı-péntek 8:00-16:00   
 
Sportolási lehetıségek:   

Úszás: 
Nyéki Imre Uszoda (XI. ker. Kondorosi út 14.)  
Hallgatói Önkormányzat hirdetıtábláján félév elején közzétett idıpontokban 
 
Röplabda: 
Árpád Gimnázium (1034 Nagyszombat utca 19.) 
Hallgatói Önkormányzat hirdetıtábláján félév elején közzétett idıpontokban 
 
Kispályás Foci: 
Kıbánya Sport Club (1105 Ihász utca 24.) 
Hallgatói Önkormányzat hirdetıtábláján félév elején közzétett idıpontokban 
 
Tenisz:  
Félév elején a Hallgatói Önkormányzat hirdetıtábláján közzétett 
idıpontokban 
 
Kedvezményes fitnessz: 
Károlis diákkal a Pszichológiai Intézet közelében 
Hallgatói Önkormányzat hirdetıtábláján félév elején közzétett idıpontokban 
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DÉKÁNI HIVATAL 

 
1088 Budapest, Reviczky u. 4. I. em. 106. szoba, 
tel. 483-2926; e-mail: dekanititkarsag.btk@kre.hu 

honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/dekani-hivatal.html 
ügyintézés: H-P 8-16 

 
 
 

A KAR VEZETÉSE 
 
 

Dr. Sepsi Enikı 
dékán 

E-mail: dekan.btk@kre.hu 
Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján 

Telefon: 483-2900 
 
 

Dr. habil. Kurucz György 
oktatási és nemzetközi ügyekért felelıs 

dékánhelyettes 
E-mail: kurucz.gyorgy@kre.hu 

 Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján  
Telefon: 483-2861 

Bodnárné Dr. Czeglédy Anita 
minıségbiztosítási és akkreditációs ügyekért 

felelıs dékánhelyettes 
E-mail: czegledy.anita@kre.hu 

Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján  
Telefon: 483-2906 

 
 

Dr. Vassányi Miklós 
tudományos dékánhelyettes 

E-mail: vassanyi.miklos@kre.hu 
Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján  

Telefon: 483-2906 
 
 
 

Gál László 
oktatásszervezési kari igazgató 

E-mail: gal.laszlo@kre.hu 
Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján 

Telefon: 483-2855 

dr. Sepsey Gábor 
jogi és igazgatási kari igazgató 
E-mail: sepsey.gabor@kre.hu 

Fogadóóra: elızetes bejelentkezés alapján  
Telefon: 483-2845 

 
 
Dékáni Hivatal munkatársai 
 
 

Ujszászi Attila 
adminisztrátor 
em. 106. szoba 

ujszaszi.attila@kre.hu 
Telefon: 483-2926 

Bégány Judit 
dékánhelyettesi adminisztrátor 

I. em. 121. szoba 
dekanhelyettesititkarsag.btk@kre.hu 

Telefon: 483-2889 
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TANULMÁNYI OSZTÁLY 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. fsz. 2. 
tel.: 483-2924;  

honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/tanulmanyi-hivatal.html  
 

 
Tanulmányi Osztály hirdetmények: 
http://www.kre.hu/btk/index.php/tanulmanyi-osztaly-hirdetmenyek.html 
 
Tanulmányi őrlapok: 
http://www.kre.hu/btk/index.php/tanulmanyi-urlapok.html 
 
PETRA – Precedens Kezelı Rendszer (kreditátvitel ekvivalencia táblázat) 
http://www.petra.kre.hu 
 
Ügyfélfogadás: 
 

Hétfı 9.00-12.00 13.00-15.00 

Kedd - - 

Szerda 9.00-12.00 13.00-15.00 

Csütörtök - - 

Péntek 9.00-14.00 - 

 
Tanulmányi Osztályvezetı 
 
Vidra Béláné 
Telefon: +36 (1) 483 28 98 
Fax: +36 (1) 483 29 01 
E-mail: vidra.belane@kre.hu  
 
Tanulmányi évfolyamfelelısök 
 

 
I. évfolyam 

Tompai Orsolya 
tel.: 483-2877 

E-mail: tompai.orsolya@kre.hu 
 

 
II. évfolyam 
Határ Anita 

tel.: 483-2882 
E-mail: hatar.anita@kre.hu 

 
III. évfolyam 

Tóth Enikı 
tel.: 483-2903 

E-mail: toth.eniko@kre.hu 
 

 
mesterszakok, kredit kifutó 

BoldizsárÁgnes 
Tel.: 483-2901 

E-mail: boldizsar.agnes@kre.hu 

 
szakirányú továbbképzések 

Leskovár Jenıné 
483-2882 

E-mail: leskovar.jenone@kre.hu 
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BEÍRATKOZÁSI ÉS BEJELENTKEZÉSI ELJÁRÁS RENDJE: 

 
Beiratkozás 
 
A beiratkozással jön létre a hallgató jogviszony, Elsı évfolyamos hallgatóink a felvételi határozattal 
együtt megkapják a beiratkozáshoz szükséges információkat ( személyesen kell intézni,  az 
iratkozáshoz szükséges magukkal hozni – eredeti oklevél, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga 
bizonyítvány, személyi azonosító igazolvány és lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány, önköltséges 
képzésre felvett hallgatók esetében az önköltség  átutalását igazoló banki igazoló szelvényt). A 
beiratkozáskor – 2012. augusztus 30-án – az elsı évfolyamos hallgatók a korábban Neptun kóddal 
kiküldött nyomtatványokat – iratkozási lap, hallgatói szerzıdés, jognyilatkozat –kitöltve leadják, 
aláírják s Fogadalom szövegét és kitöltik személyes adataikkal az indexüket. Általános tájékoztatást a 
félév rendjérıl és fontos információkat kapnak tanulmányaikkal kapcsolatosan (TVSz, SzMSz stb) 
 
Bejelentkezés 
 
A hallgatói jogviszonnyal rendelkezı – akár aktív, akár passzív státuszú - hallgatóinknak már nem kell 
személyesen beiratkozniuk. A Neptun rendszeren keresztül kell bejelentkezniük az aktuális félévre 
aktív, vagy passzív státuszra. A költségtérítéses hallgatóink aktív félévre csak abban az esetben tudnak 
bejelentkezni, ha a költségtérítés összegét befizették. A bejelentkezés igazolásaként ki kell nyomtatni 
és aq tanulmányi osztályon le kell adni a „Beiratkozási kérelem” nyomtatványt, amely minden 
adatukat tartalmazza. 
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Könyvtárak 
 

 
BOD PÉTER KÖNYVTÁR 

 
1088 Budapest, Reviczky u. 4. fsz.21. 

tel.: 483-2863; e-mail: bodpeter.konyvtar.btk@kre.hu 
http://www.kre.hu/btk/index.php/bod-peter-koenyvtar.html 

 
 
 
A Bölcsészettudományi Kart 1993-ban alapították, a Kari Könyvtár szervezése egy évvel késıbb, 
1994 szeptemberében kezdıdött el. Könyvtárunk fı célja a kar hallgatóinak és oktatóinak színvonalas 
szakirodalommal való ellátása és kutatómunkájuk segítése. Könyvtárunk nyilvános, az 
állománygyarapítás azonban az egyes szakok igényeihez igazodik. 
A könyvtár állománya jelenleg: 59 000 könyvtári egység. Idıszaki kiadványaink: 80 féle magyar és 17 
féle idegen nyelvő periodika.  
A könyvtári állomány 80%-a szabadpolcon található. Szolgáltatásaink: kölcsönzés, könyvtárközi 
kölcsönzés, helyben olvasás, WIFI. 
 
 
Könyvtárvezetı 
 
Szabó Erika 
Tel.: 483-2864 
E-mail: szabo.erika@kre.hu 
 
 
Könyvtár munkatársai:  
 
Gáspár András 
könyvtáros 
Tel: 483-2863 
E-mail: gaspar.andras@kre.hu 
 
Rideg Orsolya 
könyvtáros 
Tel: 483-2863 
E-mail: rideg.orsolya@kre.hu 
 
 

Nyitva tartás: 
 

Hétfı: 9-17 
Kedd: 9-17 
Szerda: 9-12 
Csütörtök: 9-17 
Péntek: zárva 
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BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM 

 
1116 Budapest, Temesvár utca 16–18.  

tel.: 203-2384; e-mail: bethlen.koll@kre.hu 
http://www.kre.hu/btk/index.php/bethlen-gabor-kollegium.html 

 
 
 
Egyetemünk Bethlen Gábor Kollégiuma az intézménytıl – tömegközlekedési eszközök 
igénybevételével – 25 percre található Újbudán, csendes, parkos környezetben. A háromszintes épület 
180 fı elhelyezésére nyújt lehetıséget. Négyágyas szobáink összkomfortosak, fızésre és 
ételmelegítésre az egyes lakószinteken lévı közös konyha ad lehetıséget. Emellett szintenként 
található két mosógép, amelyek diákigazolvány ellenében térítésmentesen vehetıek igénybe. Tanulást 
és kikapcsolódást a tanulószoba, a társalgók, a számítógépterem és a konditerem biztosít. 
 
Kollégiumvezetı 
 
Hartmann György 
 
Ügyintézı:  
Sipos Tamás 
Tel.: 203-2384 
E-mail: bethlen.koll@kre.hu 
 
Jelentkezési őrlapok: 
http://www.kre.hu/btk/index.php/bethlen-gabor-kollegium/jelentkezesi-urlapok.html 
 
 
Kollégiumi díjak: 
 

1. Általános kollégiumi díj a 2012/2013 –as tanévben: 
a) az államilag támogatott/állami ösztöndíjas elsı alapképzésben, elsı kiegészítı 

alapképzésben résztvevı nappali tagozatos, valamint az állami ösztöndíjban részesülı 
doktori képzésben résztvevı nappali tagozatos hallgatók részére: 13.000,-Ft/hó/fı. 

b) amennyiben a férıhelyek és jelentkezések száma megengedi, költségtérítéses/önköltséges 
hallgatók részére:21.500,- Ft/hó/fı. 

 
2. Szálláshely értékesítés napi/havi díja a 2012/2013 –as tanévben: 

a) Az Egyetemmel jogviszonyban álló személy, valamint református egyházi vendég 
részére:        

  2.000,- Ft/nap/fı 
  20.000,- Ft/hó/fı 
b) Más egyetemi/fıiskolai hallgató és egyéb szállásvendég részére:  
  2.500,- Ft/nap/fı 
  25.000,- Ft/hó/fı 
d) Kollégista hallgató közeli hozzátartozója 

(szülı, nagyszülı, testvér) részére vendégszobai elhelyezés:  
 2.000,- Ft/nap/fı 

e) Külföldi ösztöndíjas oktatók részére:     
  40.000,- Ft/hó/fı 
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  2.500,- Ft/nap/fı 
f) Külföldi ösztöndíjas hallgatók részére:   
  35.000,- Ft/hó/fı 
  2.500,- Ft/nap/fı 
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BTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. fsz. 5. 
tel.: 482 28 62; e-mail: krebtkhok@kre.hu  

honlap: www.facebook.com/krebtkhok ; www.karolislettem.blog.hu  
nyitva tartás: H-CS 9:30-16; P 9:30-14:00 

 
 
A Hallgatói Önkormányzat feladata a hallgatók érdekeinek képviselete. A Hallgatói Önkormányzat 
tagjai azon dolgoznak, hogy az egyetemi éveid a lehetı legkellemesebben és probléma mentesebben 
teljenek. Ha gondjaid akadnak az ösztöndíjjal, tanácsra van szükséged valamilyen tanulmányi 
ügyeddel kapcsolatban, szeretnél minden rendezvényen ott lenni, keress minket a HÖK irodában, vagy 
facebook oldalunkon: facebook.com/krebtkhok. 
 
Bizottságok: 
 
Tájékoztatási és Kommunikációs Bizottság (TKB) 
A bizottság elsıdleges feladata a hallgatók folyamatos tájékoztatása az Önkormányzat 
tevékenységeirıl. 
A bizottság tagjai segítenek, amennyiben valamilyen felhívást kívánsz elhelyezni a HÖK hirdetési 
felületein. 
 
Tudományos és Oktatáspolitikai Bizottság (TOB) 
A bizottság feladata a hallgatók tanulmányi problémáiban való segítségnyújtás, a hallgatók 
tudományos munkájának elısegítése, támogatása, valamint tudományos programok szervezése. 
A bizottság tagjaihoz fordulhatsz segítségért amennyiben bármilyen kérdésed van a tanulmányi 
ügyeiddel kapcsolatban. 
 
Kulturális és Sport Bizottság (KSB) 
A bizottság feladata a hallgatók számára kulturális és sportprogramok, illetve az Önkormányzat 
állandó központi rendezvényeinek (Gólyatábor; Gólyabál; Kari nap) szervezése, lebonyolítása. A 
bizottság tagjai pontos információval szolgálnak neked az aktuális félév sportolási lehetıségeirıl, 
programjairól rendezvényeirıl. 
 
Szociális Bizottság (SzB) 
A bizottság feladata a hallgatók szociális támogatási rendszerének kialakítása mőködtetése. A 
bizottsághoz fordulhatsz, amennyiben kérdésed, problémád van az ösztöndíjjal vagy a szociális 
támogatással kapcsolatban. 
 
Kollégiumi Referens 
A Bethlen Gábor Kollégium lakóinak érdekképviseletéért felelıs személy, aki ügyeleti idıben a HÖK 
irodában, egyeztetés szerint a kollégiumban megtalálható. A kollégiummal kapcsolatos kérdéseitekkel 
tudtok hozzá fordulni. 
 
Bécsi úti iroda 
A Pszichológiai intézet telephelye, a Bécsi úton található, így a pszichológus hallgatók számára külön 
iroda üzemel a Bécsi úti épületben, a II. emeleten. 
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Intézetek 
 
 

 
ANGLISZTIKA INTÉZET 

 
1088 Budapest, Reviczky u. 4. III. em. 308. és 323. szoba 

tel.: 483-2885; e-mail: kiss.reka@kre.hu 
honlap: www.kre.hu/btk/index.php/anglisztika-intezet.html 

intézeti ügyintézı:  Bauerné Kiss Réka 
ügyfélfogadás: H-P 9-13, 14-16 

 
 

A karunkon 1993 óta folyik angol szakos képzés. Intézetünkben jelenleg alapszakos (Anglisztika 
BA), valamint mesterszakos tanári és diszciplináris (Angoltanár MA, Anglisztika diszciplináris MA) 
képzés folyik, továbbá 50 kredites részismereti képzést is biztosítunk. Oktatóink kiemelt kutatási 
irányai közé tartozik az angolszász protestáns hagyományok és a különbözı angol nyelvő kultúrák 
(amerikai, walesi, ír, kanadai) vizsgálata. A szak nagy hangsúlyt fektet a BA képzés által támasztott 
gyakorlati elvárásokra, ezért egy igen sikeres fordítói-szaknyelvi specializációs programot is 
mőködtet. Hallgatóink a diploma megszerzése után az oktatás, a kutatás, a könyvkiadás, a gazdaság, 
a diplomácia vagy a média területén is el tudnak helyezkedni. Intézetünk széles nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, diákjainknak lehetısége nyílik az egyesült államokbeli Calvin 
College, a Leuveni Egyetem, a Glasgowi Egyetem, a madridi Complutense Egyetem, valamint a 
norvégiai Nesnai Egyetem képzésein is részt venni. 

 
Az intézet által gondozott szakok: 
anglisztika alapképzési szak 
tanár- angoltanár mesterképzési szak 
anglisztika mesterképzési szak 
angol részismereti képzés 
 
Az intézet szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Milton-kutatás (OTKA) - közösen a Hermeneutikai Kutatóközponttal 
Jonathan Edwards-kutatás a Hermeneutikai Kutatóintézeten belül mőködı, a Yale-i Egyetemhez 
kapcsolódó  Jonathan Edwards Center-rel közösen 
Kanadisztikai kutatócsoport (Canada Center; a Kanada-kutatás középiskolai átadásának módszertani 
kérdései) 
  
Intézetvezetı: 
 
Prof. Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár fabiny.tibor@kre.hu óra elıtt/óra után 

 
Az intézet tanszékei: 
Angol Nyelvő Irodalmak és Kultúrák Tanszéke  
Angol Nyelvészeti Tanszék 
 

Angol Nyelvő Irodalmak és Kultúrák Tanszéke 
 
Tanszékvezetı: 
 
Prof. Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár  fabiny.tibor@kre.hu  óra elıtt/óra után 
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Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens tzkyagnes@yahoo.com óra elıtt/óra után 
Dr. Fodor Júlia Réka egyetemi 
adjunktus 

juliafodor@freemail.hu óra elıtt/óra után 

Dr. Juhász Tamás egyetemi adjunktus tjuhasz14@hotmail.com óra elıtt/óra után 
Dr. Kállay Gézáné egyetemi docens katalin.g.kallay@gmail.com óra elıtt/óra után 
Dr. Kiricsi Ágnes egyetemi adjunktus kiricsi@gmail.com óra elıtt/óra után 
Dr. Mecsnóber Tekla egyetemi docens  tekla29@yahoo.com megbeszélés szerint  
Miklósné Dr. Tóth Sára egyetemi 
adjunktus  

miklosne.tothsara@gmail.com óra elıtt/óra után 

Dr. Péti Miklós egyetemi adjunktus  peti_miklos@hotmail.com óra elıtt/óra után 
Dr. Stróbl Erzsébet egyetemi 
tanársegéd 

erzsebet.strobl@gmail.com óra elıtt/óra után 

Szabó Andrásné Dr. Petrıczi Éva 
egyetemi docens  

hetpetty@hungarnet.hu óra elıtt/óra után 

 
 
  
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 

Brouwer , John F.  
j.f.brouwer.97@cantab.net; 
jbrouwer@cantab.net 

megbeszélés szerint 

Dr. Gellért Marcell gellert_m@yahoo.co.uk megbeszélés szerint 
Dr. Streitman Krisztina streitmankrisztina@chello.hu megbeszélés szerint 

 
 
 
 
 

Angol Nyelvészeti Tanszék 
   
 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Pıdör Dóra egyetemi docens podor.dora@kre.hu  óra elıtt/óra után 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Bánhegyi Mátyás egyetemi 
adjunktus 

banhegyi_matyas@yahoo.co.uk óra elıtt/óra után 

Bernhardt Dóra egyetemi tanársegéd dorabe3@yahoo.com óra elıtt/óra után 
Dr. Csides Csaba egyetemi docens csides@t-online.hu óra elıtt/óra után 
Dr. Fischer Andrea egyetemi 
adjunktus 

a.fischer@invitel.hu óra elıtt/óra után 

Nagy Andrea egyetemi tanársegéd 
an.nagy@yahoo.com, 
nagy.andrea@kre.hu 

óra elıtt/óra után 

Dr. Nagy Judit egyetemi adjunktus 
nagy.judit@kre.hu 

jnagy70@yahoo.co.uk 
óra elıtt/óra után 
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Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit  
egyetemi docens 

sarosdy.eni@t-online.hu óra elıtt/óra után 

Prof. Dr. Stekauer, Pavel egyetemi 
tanár 

pavel.stekauer@upjs.sk óra elıtt/óra után 

   
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Bölcskei Andrea  bolcskeiandrea@hotmail.com megbeszélés szerint 
Farczádi Bencze Tamás  tamas.bencze@t-online.hu megbeszélés szerint 

Dr. Furkó Péter  
furko.peter@yahoo.com; 
furko.peter@gmail.com 

megbeszélés szerint 

Dr. Klapcsik Sándor  saklapcs@gmail.com megbeszélés szerint 
Majoros Szidónia  mszidi@freemail.hu megbeszélés szerint 
Dr. Radnai Zsófia  sophira9@gmail.com megbeszélés szerint 
Tóth Gabriella  gabitoth2@gmail.com megbeszélés szerint 
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JAPANOLÓGIA TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. III. em. 312. szoba, 
tel.: 483-2865; e-mail: japanologia.btk@kre.hu 

honlap: www.japantanszek.hu 
tanszéki ügyintézı: Nyerges Lászlóné 

ügyfélfogadás: hétköznap 8-15.30 
 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1994-ben indult az elsı nyelvi 
elıkészítı évfolyam, 1995 szeptemberétıl a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán 
szakos képzés, 2006-tól pedig a kétszintő képzési rendszerben a keleti nyelvek és kultúrák alapszak 
japán szakiránya, melyrıl egyetemünkön a diszciplináris japanológia mesterszakra van továbblépési 
lehetıség. A képzés célja az orientalisztika területén átfogó ismeretekkel rendelkezı szakemberek 
képzése, akik behatóan ismerik a japán nyelvet, kultúrát; továbbépíthetı elméleti és gyakorlati 
szaktudással, a kutatómunkához nélkülözhetetlen alapvetı jártasságokkal rendelkeznek; jó eséllyel 
folytathatják tanulmányaikat posztgraduális képzésben, ugyanakkor a mai japán társadalmi, 
kulturális, politikai és gazdasági élet különbözı területein olyan gyakorlatilag alkalmazható 
ismeretekkel rendelkeznek, melyek a munkaerıpiacra kilépve képessé teszik ıket a kulturális vagy a 
gazdasági életben, a közigazgatásban és más területeken való elhelyezkedésre. 

 
A tanszék által gondozott szakok: 
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány 
japanológia mesterképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Lexikográfiai mőhely 
Fordítástudományi és mőfordítói mőhely 
Japán–magyar kapcsolattörténeti mőhely 
Japán köztörténeti és társadalomtörténeti mőhely 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. Varrók Ilona egyetemi docens varrok.ilona@kre.hu csütörtök 12-14 óráig 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 e-mail ügyfélfogadás 

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens farkas_ildiko@kre.hu 
hétfı 9.30-10 óra  
péntek 11.30-12.00 óra 

Gergely Attila egyetemi adjunktus gergely.attila@kre.hu szerda 10-12 óra 
Janó István nyelvtanár jano.istvan@kre.hu kedd 11-12 óra 
Máté Zoltán egyetemi adjunktus mate.zoltan@kre.hu kedd 13.30-14 óra 
Molnár Pál egyetemi tanársegéd molnar.pal@kre.hu hétfı 12-13 óra 
Samu Veronika egyetemi tanársegéd veronikasam@gmail.com szerda 15-16 óra 
Somodi Júlia egyetemi tanársegéd somodi.julia@kre.hu kedd 13.30-14.30 óra 
Szemerey Márton egyetemi tanársegéd mszemerey@gmail.com kedd 8-9 óra 
Dr. Vámos Péter egyetemi docens vamos.peter@kre.hu hétfı 13.30-14.30 óra 
Dr. Vihar Judit egyetemi docens vihar.judit@kre.hu hétfı 13-14 óra 
Wakai Seiji egyetemi tanársegéd wakai.seiji@kre.hu péntek 14-15 óra 
Watanabe Kaoru nyelvtanár kaorunba@t-online.hu kedd 10-12 óra 
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Megbízott elıadók: 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Bányai Mónika bmonika@mail.datanet.hu péntek 11.30-12 óra 
Cseh Éva cseheva@gmail.com kedd  11.30-12 óra 
Csibra Zsuzsanna csibra.zsuzsa@gmail.com csütörtök 10-11 óra 
Nemeshegyi Péter nemeshegyi@t-online.hu hétfı 13.30-14 óra 
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MAGYAR IRODALOM- és KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 201.,202.,203. szoba 
tel.: 483-2852; e-mail: bodiss_tamasne@kre.hu 

honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/magyar-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet.html 
intézeti ügyintézı: Bódiss Marianna 

ügyfélfogadás: 9:00-12:00., 13:30-15:30. 
 

 
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet széleskörő szaktudományos, kutatói és oktatói 
munkáját négy különbözı, szakmai-szellemi munkájában és törekvéseiben mégis szinergikusan 
(szervezetileg is) szorosan egymáshoz kapcsolódó tanszék tevékenysége keretében fejti ki. A Régi 
Magyar Irodalmi Tanszék a régi európai és magyar irodalom filológiájába vezeti be a hallgatókat, a 
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék a XVIII. század utolsó harmadától a XIX-XX. század 
fordulójáig terjedı idıszak irodalmi kultúrájával foglalkozik, a Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
a XX. század irodalomtörténetét öleli fel napjainkig; az Összehasonlító Irodalomtudományi és 
Irodalomelméleti Tanszék pedig biztosítja a világirodalmi, valamint az irodalom- és kultúraelméleti 
képzés eredményeit. A képzés folyamata alap- és mesterszak kereteiben zajlik. Az alapszak (BA) 
sokrétő elmélyüléshez segíti a hallgatókat (többek között mővelıdéstudományi, színháztudományi 
specializációi révén is). 
A diszciplináris mesterképzés (MA) az önálló tudományos tevékenységre való felkészülést garantálja 
a lehetı legmagasabb egyetemi szinten, a tanári mesterképzés pedig ugyancsak a legmagasabb 
színvonalon tesz eleget a középiskolai tanárképzés követelményeinek. 

 
Az intézet által gondozott szakok: 
magyar alapképzési szak (Magyar Nyelvtudományi Tanszékkel közösen) 
tanár – magyartanár mesterképzési szak (Magyar Nyelvtudományi Tanszékkel közösen) 
irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak 
 
Az intézet szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Gyermekirodalmi Kutatócsoport 
Kontextus Mőhely 
Új Nautilus Mőhely 
 
Intézetvezetı: 
 
Dr. habil. Bertha Zoltán egyetemi 
docens 

bertha.zoltan@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Az intézet tanszékei: 
Régi Magyar Irodalmi Tanszék 
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék 
Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék 
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Régi Magyar Irodalmi Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Prof. Dr. Szabó András egyetemi tanár  szabo.andras@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Bánki Éva egyetemi docens banki.eva@kre.hu megbeszélés szerint 
Dr. Bene Sándor egyetemi docens bene.sandor@kre.hu megbeszélés szerint 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
egyetemi tanársegéd 

penzes_tiborc_szabolcs@kre.hu megbeszélés szerint 

 
 
 
 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Baranyai Katalin fıiskolai docens barkatalin@gmail.com megbeszélés szerint 

 
 

Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Hermann Zoltán egyetemi docens hermann.zoltan@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. habil. Kulin Ferenc egyetemi 
docens 

kulin.ferenc@kre.hu megbeszélés szerint 

Dr. habil. Nyilasy Balázs egyetemi 
docens 

nyilasy.balazs@kre.hu megbeszélés szerint 

Dr. Török Lajos egyetemi adjunktus torok.lajos@kre.hu megbeszélés szerint 
 
 
 
 
 
 
 

Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Bertha Zoltán egyetemi 
docens 

bertha.zoltan@kre.hu megbeszélés szerint 

 



 

| 19 | 

 

Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Szász László egyetemi docens szasz.laszlo@kre.hu megbeszélés szerint 
Domahidyné Dr. Papp Ágnes Klára 
egyetemi docens 

papp.agnes.klara@kre.hu megbeszélés szerint 

Dr. Horváth Csaba egyetemi adjunktus horvath.csaba@kre.hu megbeszélés szerint 
 

 
Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Hansági Ágnes egyetemi 
docens 

hansagi.agnes@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár kovacs.arpad@kre.hu megbeszélés szerint 
Dr. Géher István Lász egyetemi 
tanársegéd 

geher_istvan_laszlo@kre.hu 
megbeszélés szerint 

Dr. Mészáros Márton egyetemi 
tanársegéd 

meszaros.marton@kre.hu 
megbeszélés szerint 
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MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 217. szoba, 
tel.: 483-2868; e-mail: nyelvtudomanyi.tanszek@kre.hu 

honlap: http://www.kre.hu/nyelveszet/ 
tanszéki ügyintézı: Dobos Márk 

ügyfélfogadás: 9-12, 13-15h 
 

 
A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke a magyar alapszakos képzésben, a magyartanár 
szakos képzésben vesz részt, valamint felügyeli a magyar mint idegen nyelv tanári szakos és a 
terminológia diszciplináris mesterképzést. 
A magyar szakos alapképzésben a magyar és idegen nyelv szakos hallgatók felvehetik a nyelvmentor 
szakirányt. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén 
megalapozott nyelvészeti, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk 
inter- és multidiszciplináris mővelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai 
életben. 
A magyartanári szak több éves múltra tekint vissza, jelenleg nappali és levelezı tagozaton is 
mőködik. A magyar mint idegen nyelv tanárszak igen népszerő a hallgatók körében,  második 
tanárszakként vehetı fel nappali tagozaton.   
A terminológia mesterszak – az országban egyedülálló módon – terminológusokat képez. A 
tanszéken mőködik a magyar terminológiai kutatások meghatározó egységének számító 
Terminológiai Kutatócsoport, amely hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével támogatja az 
oktatást. 

 
A tanszék által gondozott szakok: 
magyar alapképzési szak (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel közösen) 
nyelvmentor alapképzési szakirány 
tanár - magyar mint idegen nyelv tanára (MID) mesterképzési szak 
tanár - magyartanár mesterképzési szak (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézettel közösen) 
terminológia mesterképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. habil. Fóris Ágota egyetemi docens foris.agota@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Bölcskei Andrea egyetemi docens bolcskei.andrea@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Csontos Nóra egyetemi adjunktus csontos.nora@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Dér Csilla Ilona egyetemi docens der.csilla@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Hegedős Rita egyetemi docens hegedus.rita@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Heltainé Dr. Nagy Erzsébet egyetemi 
docens 

heltine.nagy.erzsebet@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 

Prof. Dr. Honti László egyetemi tanár honti.laszlo@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. habil. Nádor Orsolya egyetemi 
docens 

nador.orsolya@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 



 

| 21 | 

 

Dr. N. Császi Ildikó egyetemi docens n.csaszi.ildiko@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Sólyom Réka egyetemi tanársegéd solyom.reka@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. H. Varga Márta egyetemi docens h.varga.marta@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Csík Gabriella g.csik@mszt.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Durst Péter durst.peter@gmail.co elıre egyeztetett idıpontban 
Kovács László Tamás laszlo.kovacs@tek.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Kurucz Csilla cs.kurucz@mszt.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Maróti Orsolya maroti.orsolya@gmail.com elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Mátis Bettina matisbetti@hotmail.com elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Pintér Tibor pinter.tibor@kre.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Prıhle Péter prohlep@math.bme.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Soós Sándor soossand@gmail.com elıre egyeztetett idıpontban 
Szoták Szilvia szotaksz@t-online.hu elıre egyeztetett idıpontban 
Dr. Tamás Dóra tamas.dora@t-online.hu elıre egyeztetett idıpontban 

 



 

| 22 | 

 

 
 

NÉDERLANDISZTIKA TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. III. em. 311. szoba, 
tel.: 483-2904; e-mail: holland@kre.hu 

honlap: www.holland.kre.hu 
tanszéki ügyintézı: Balassa Eszter Flóra 

ügyfélfogadás: H-P 10-14 
 

 
A KRE Néderlandisztika szakán a holland és flamand nyelv és irodalom megismerése mellett nagy 
hangsúlyt kap a nyelvterület történelme és mővészete, a munkavállalás során is jól hasznosítható 
gazdasági- és sajtónyelv, és a fordítás elméletének és gyakorlatának megismerése. Ezeken felül 
számtalan speciális kollégiumot hirdetünk Hollandia és Belgium kultúrájának különféle területérıl. A 
Néderlandisztika BA major illetve a minor képzés után diákjaink a Néderlandisztika Mesterszakon 
(MA) folytathatják a tanulást. A BA tanulmányok során fordítói specializációt lehet választani, 
amelyet MA szinten folytatni lehet a Fordítói Szakirányú Továbbképzés keretén belül, tehát a szak 
elvégzése során a Néderlandisztika MA mellett fordítói oklevelet is lehet szerezni. A KRE 
Néderlandisztika tanszéknek számos holland és belga egyetemmel (Amsterdam, Groningen, Leiden, 
Utrecht, Leuven, Antwerpen, Gent, Brüsszel) van Erasmus kapcsolata, néhány Közép-Európai 
egyetemmel (Bécs, Wroclaw ) pedig  CEEPUS kapcsolata. A tanulmányok során legalább egy 
félévet mindenképpen külföldön lehet tölteni.  

 
A tanszék által gondozott szakok: 
germanisztika alapképzési szak – néderlandisztika szakirány BA 
néderlandisztika alapképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Huygens Tudományos Diákkör 
Madoc Fordítói Mőhely 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. Daróczi Anikó egyetemi docens daroczi.aniko@kre.hu szerda 12-14 óráig 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Albertné Dr. Balázsi Júlia egyetemi 
docens 

albert.julia@kre.hu Csütörtök 15-16 

Dr. Balogh Tamás egyetemi docens balogh.tamas@kre.hu Hétfı 14-15 
Dr. Eszenyi Réka egyetemi adjunktus eszenyi.reka@kre.hu Hétfı 11-12 
Dr. Németh István egyetemi docens nemeth.istvan@kre.hu Kedd 13-14 
Dióssi Adrienn egyetemi tanársegéd diossi.adrienn@kre.hu - 
Máté Veronika egyetemi tanársegéd mathe.veronika@kre.hu Péntek 10-11 
Zelenka Eszter nyelvtanár zelenka.eszter@kre.hu Szerda 14-15 
Jaap Faber anyanyelvi lektor holland@kre.hu Csütörtök 15-16 
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Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Soós Krisztina dr.soos.krisztina@gmail.com Hétfı 12-13 
Szabó Emese szaboem@citromail.hu Hétfı 14-15 
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NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 214. szoba 
tel.: 483-2879; e-mail: nagy.alexandra@kre.hu 

honlap: www.nemet.kre.hu 
tanszéki ügyintézı: Nagy Alexandra 

ügyfélfogadás: 10-12; 13-15 
 

 
Tanszékünk 1997 óta elismerten oktat német nyelv és irodalom szakos bölcsész, illetve tanár 
végzettségő hallgatókat. Végzıseink kedvezı kilátásokkal érkeznek a munkaerıpiacra, a kulturális és 
gazdasági élet területén már gyakran tanulmányi idejük alatt is elhelyezkednek. Tapasztalt, magasan 
képzett oktatóink a hallgatói igények és visszajelzések folyamatos figyelembevételével igyekeznek 
fenntartani a kezdetektıl fogva családias, barátságos légkört. A kedvezı tanár-diák-arány miatt 
nálunk megvalósul a személyre szabott képességfejlesztés. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszék 
szakmai tudományos mőhelyeinek munkájába, nemzetközi és hazai nyelv- és irodalomtudományi 
kutatási projektjeibe, már diákéveik alatt tapasztalatot szerezhetnek a tudományos kutatómunkában. 
Rendszeresen fogadunk német és osztrák vendégelıadókat és kiterjedt külkapcsolataink lehetıvé 
teszik, hogy hallgatóink jelentıs része pályázat útján németországi részképzésen vehessen részt. 
Képzési kínálatunkat nemzetközi együttmőködésekkel és közös képzésekkel gyarapítjuk. 

 
A tanszék által gondozott szakok: 
germanisztika alapképzési szak – német szakirány 
német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak 
tanár – némettanár mesterképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Hüperión Fordítói Mőhely 
Textur – Irodalom- és Kultúratudományi Mőhely 
Tudományos szótármőhely (Szókaptár/Kollex) 
 
Tanszékvezetı:  
 
Bodnárné Dr. Czeglédy Anita egyetemi 
docens 

czegledy.anita@kre.hu órák elıtt és után 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Ajkay Eszter ajkay.eszter@kre.hu órák elıtt és után 
Dötschné Dr. Hollós Zita hollos.zita@kre.hu órák elıtt és után 
Dr. Dringó-Horváth Ida dringo.horvath.ida@kre.hu órák elıtt és után 
Dr. Fülöp József fulop.jozsef@kre.hu órák elıtt és után 
Prof. Hessky Pálné Dr. Hoffmann 
Regina 

hessky.regina@kre.hu órák elıtt és után 

Dr. Klemm László klemm.laszlo@kre.hu órák elıtt és után 
Dr. Kovács Edit kovacs.edit@kre.hu órák elıtt és után 
Nyikos Márta Tímea  nyikos.marta@kre.hu órák elıtt és után 
Olayné Dr. Ritz Szilvia ritz.szilvia@kre.hu órák elıtt és után 
Simon Krisztina simon.krisztina@kre.hu órák elıtt és után 
Dr. habil. Szatmári Józsefné szatmari.jozsefne@kre.hu órák elıtt és után 
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Dr. Szatzker Szilvia szatzker.szilvia@kre.hu órák elıtt és után 
Zakariás Emese zakarias.emese@kre.hu órák elıtt és után 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Kalász Márton  órák elıtt és után 
Sára Balázs sarabalazs13@gmail.com órák elıtt és után 
Prof. Dr. Tarnói László  órák elıtt és után 
Dr.Tóth Éva eva.toth@freemail.hu órák elıtt és után 
Dr. habil. Uzonyi Pál uzonyip@upcmail.hu órák elıtt és után 
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PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 
 

1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület 
tel.: 06 (1) 430-2340, 06 (1) 430-2348; e-mail: krebtk_pszich@kre.hu 

honlap: www.kre.hu/btk/index.php/pszichologiai-intezet.html 
intézeti ügyintézık: Gál Éva, Vasvári Nóra, Móricz Éva, Vizur Éva 

ügyfélfogadás: munkanapokon 9-15 
 

 
A KRE BTK Pszichológiai Intézete az alábbi képzésekért felelıs szervezeti egység: 
1. Pszichológia BA: 3 éves alapképzés, melynek sikeres teljesítésével a hallgató viselkedéselemzı 

oklevelet kap. A viselkedéselemzı szaktevékenysége alkalmazásra találhat minden olyan 
területen, ahol szakemberek humán intervenciókat alkalmaznak munkájukban. 

2. Pszichológia MA (jelenleg klinikai és egészségpszichológia szakiránnyal): 2 éves mesterképzés, 
melynek sikeres teljesítésével a hallgató pszichológus diplomát kap. 

3. Szakirányú továbbképzések (mentálhigiéné, szupervizor, képi kifejezéspszichológiai 
szaktanácsadó és szupervizor-coach): 2 éves képzések, melyek során BA vagy MA után a 
gyakorlatban jól használható speciális szaktudásra tehet szert a hallgató. 

E képzéseket az intézet 4 tanszéke és Pszichológiai Továbbképzı Központja koordinálja. 
 
 
 
Az intézet által gondozott szakok: 
 
pszichológia alapképzési szak 
pszichológia mesterképzési szak 
mentálhigiénés segítı szakember szakirányú továbbképzési szak 
szupervizor szakirányú továbbképzési szak 
képi kifejezéspszichológiai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 
 
Az intézet szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok: 
 
Projektív tesztek pszichometriája Kutatómőhely 
Rorscach-tesztel kapcsolatos kutatások 
Fejlıdéslélektani-neuropszichológiai Kutatócsoport 
Obesitas Kutatómőhely 
Családkutatás 
Pozitív pszichológiai Kutatócsoport 
Interkulturális Kutatómőhely  

• Csoportdinamika és pszichodráma kutatócsoport 
• Narratív pszichológiai kutatások 
• Pszichiátriatörténeti kutatások 
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Intézetvezetı: 
 
Prof. Dr. Vargha András egyetemi tanár vargha.andras@kre.hu hirdetmény szerint  

 
Az intézet tanszékei: 
Általános Lélektani és Módszertani Tanszék 
Fejlıdés- és Neveléslélektan Tanszék 
Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék 
Interkulturális és Szociálpszichológia Tanszék 
Pszichológiai Továbbképzı Központ 

 



 

| 28 | 

 

 
 

Általános Lélektani és Módszertani Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Vass Zoltán egyetemi docens vass.zoltan@kre.hu hirdetmény szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Vargha András egyetemi 
tanár 

vargha.andras@kre.hu hirdetmény szerint 

Benczúr Lilla benczur.lilla@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Kovács Dóra egyetemi adjunktus kovacs.dora@kre.hu hirdetmény szerint 
Surányi Zsuzsanna suranyi.zsuzsanna@kre.hu hirdetmény szerint 
Takács Szabolcs takacs szabolcs@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Czigler Balázs czigler.balazs@kre.hu hirdetmény szerint 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Dúll Andrea andrea.dull@gmail.com hirdetmény szerint 
Dr. Kónya Anikó anikokonya@gmail.com hirdetmény szerint 
Nagy Márton marci.nagy@gmail.com hirdetmény szerint 
Smohai Máté smohabasketball@gmail.com hirdetmény szerint 
Torma Noémi tormanoja@gmail.com hirdetmény szerint 
Varga Gábor varga.gabor@ppk.elte.hu hirdetmény szerint 
Vargha Péter varpet51@gmail.com hirdetmény szerint 

 
 
 
 

Fejlıdés- és Neveléslélektan Tanszék 
 

Tanszékvezetı:  
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Fodorné Dr. Földi Rita egyetemi docens foldi.rita@kre.hu hirdetmény szerint 

 
 
 
 
 
 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Boda-Ujlaky Judit Emma egyetemi 
tanársegéd 

ujlaky.judit@kre.hu — 

Dr. Gıbel Orsolya egyetemi adjunktus gobel.orsolya@kre.hu hirdetmény szerint 
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Dr. Hadházi Éva egyetemi docens hadhazi.eva@kre.hu hirdetmény szerint 
Páli Judit egyetemi adjunktus pali.judit@kre.hu hirdetmény szerint 
Tomasovszki László egyetemi 
adjunktus 

tomasovszki.laszlo@kre.hu órái után 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Orosz Judit juditt46@gmail.com órái után 
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Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék 

 
Tanszékvezetı: 
 
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi 
docens 

nyitrai.erika@kre.hu hirdetmény szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Bagdy Emıke professor 
emerita 

emoke.bagdy@kre.hu hirdetmény szerint 

Dr. Albu Mónika egyetemi adjunktus albu.monika@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Bátki Anna egyetemi adjunktus batki.anna@kre.hu hirdetmény szerint 
dr. Bíró Gyula egyetemi tanársegéd biro.gyula@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi 
adjunktus 

ferenczi.andrea@kre.hu hirdetmény szerint 

Heincz Orsolya egyetemi tanársegéd heincz.orsolya@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Mailáth Nóra egyetemi adjunktus mailath.nora@kre.hu hirdetmény szerint 
Reinhardt Melinda egyetemi adjunktus reinhardt.melinda@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Szondy Máté egyetemi adjunktus szondy.mate@kre.hu hirdetmény szerint 
   

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Kántor Árpád knarpad@yahoo.com hirdetmény szerint 
Kozma-Vízkeleti Dániel daniel.kozma@gmail.com hirdetmény szerint 
Kıvágó Pál kpalkesz@gmail.com hirdetmény szerint 
Krassói Karola krassoi.karola@messzehangzo.hu hirdetmény szerint 
Lukács Rita lukacs.rita59@gmail.com hirdetmény szerint 
Molnár Emese msemolnar@gmail.com hirdetmény szerint 
Preiszinger András andras.preiszinger@gmail.com hirdetmény szerint 
Simon Gabriella simon.gabriella@legitim.hu hirdetmény szerint 
Snír Péter snir.p@csoportdinamika.hu hirdetmény szerint 
Dr. Szili Ilona szilii@kut.sote.hu hirdetmény szerint 

 
 
 

Interkulturális és Szociálpszichológia Tanszék 
 

Tanszékvezetı: 
 
Dr. Mirnics Zsuzsanna egyetemi 
docens 

mirnics.zsuzsanna@kre.hu hirdetmény szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Erdélyi Ildikó professor 
emerita 

dr.erdelyi.ildiko@gmail.com hirdetmény szerint 
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Dr. Kovai Melinda egyetemi 
adjunktus 

kovai.melinda@kre.hu hirdetmény szerint 

Dr. Pólya Tibor egyetemi adjunktus polya.tibor@kre.hu hirdetmény szerint 
Dr. Szummer Csaba egyetemi 
adjunktus 

szummer.csaba@kre.hu hirdetmény szerint 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Borgos Anna borgosanna@gmail.com hirdetmény szerint 
Hegedős Attila derbekke@gmail.com hirdetmény szerint 
Sáfrány Eszter esafrany@gmail.com hirdetmény szerint 

 
 
 
 
 

Pszichológiai Továbbképzı Központ 
 

 
Központvezetı: 
 
Dr. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus grezsa.ferenc@kre.hu Csütörtök 9-10 óra 

 
Mentálhigiénés segítı szakirányú továbbképzési szak 
 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Grezsa Ferenc szakvezetı egyetemi 
adjunktus 

grezsa.ferenc@kre.hu Csütörtök 9-10 óra 

Farkas Magdolna Mária egyetemi 
tanársegéd 

     
farkas.magdolna@kre.hu 

Csütörtök 13-14 óra 

Takács Péter Tamás egyetemi 
tanársegéd 

takacs.peter@kre.hu Csütörtök 13-14 óra 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Bertalan Csilla bertalan.csilla@observans.hu Csütörtök 13:30 – 14:30 
Dr. Bagdy Emıke bagdy_emoke@kre.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Dr. Nagyné Papp Izabella chineva@freemail.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Dr. Ritoók Pálné ritook.magda@ppk.elte.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Dr. Török Iván triv@chello.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Dr. Török Péter torokp@mental.usn.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Dr. Varga Imréné tvargazs@gmail.com Péntek 12:30 – 13:30 
Dr. Varga Veronika verocs17@freemail.hu Elızetes idıpont egyeztetés  
Édes Erzsébet Tünde tunde.edes@freemail.hu Péntek 12:30 – 13:30  
Herr Nikoletta herrletti@freemail.hu Péntek 12:30 – 13:30 
Horváth Péter horvathpeter@adventista.hu Péntek 12:30 – 13:30 
Komlósi Piroska flaskom@axelero.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Koval Erzsébet kovaly.zsoka@gmail.com Péntek 12:30 – 13:30 
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Könnyő Elek konnyuelek@invitel.hu Elızetes idıpont egyeztetés 
Matolcsi-Papp Zoltán matolcsipappzoltan@gmail.com Péntek 12:30 - 13:30 
Nagy Zsolt nagyzsolt60@gmail.com Elızetes idıpont egyeztetés 
Nyáry Péter nyabry@freemail.hu Elızetes idıpont egyeztetés  
Polnerné Balogh Lujza lujzabalogh@gmail.com Péntek 12:30 – 13:30 
Simon Gabriella simon.gabriella@legitim.hu Péntek 12:30 – 13:30 
Vaski Ferenc vaskif@t-online Péntek 12:30 – 13:30 
Victor István victori@kimm.hu Péntek 12:30 – 13:30 
Victorné Erdıs Eszter eszter@kimm.hu Elızetes idıpont egyeztetés 

 
 
Szupervizor szakirányú továbbképzési szak 
 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Szombathyné dr. Nemes Éva mb. 
szakvezetı egyetemi tanársegéd 

nemes.eva@kre.hu hirdetmény szerint 

Dr. Komlósi Piroska egyetemi docens komlosi.piroska@kre.hu hirdetmény szerint 
 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Wiesner Erzsébet  wiesner.szupervizor@gmail

.com 
hirdetmény szerint 

Gáspár Gabriella  gabriellagas@gmail.com hirdetmény szerint 
Szarka Attila  szarka.attila@invitel.hu hirdetmény szerint 
Marosszéki Emese  emesemarosszeki@gmail.c

om 
hirdetmény szerint 

Keresztúry Emıke  emo.keresztury@gmail.co
m  

hirdetmény szerint 

Horváth Ivett  horvath.ivett1@gmail.com hirdetmény szerint 
Simon László   simonlaci@gmail.com  hirdetmény szerint 
Hubainé Dr. Muzsnai Márta  muzsnaimarta@gmail.com hirdetmény szerint 
Snír Péter   snir.p@csoportdinamika.hu hirdetmény szerint 
Wiesner Edina   wiesneredina@gmail.com hirdetmény szerint 
Madai Krisztina  madaikriszta@hu.inter.net hirdetmény szerint 
Dr. Berényi Rita  ritaberenyi57@gmail.com hirdetmény szerint 
Dr. Komlósi Piroska egyetemi docens komlosi.piroska@kre.hu hirdetmény szerint 
Prof. Dr. Bagdy Emıke bagdy.emoke@kre.hu hirdetmény szerint 
Prof.Dr. Erdélyi Ildikó dr.erdelyi.ildiko@gmail.co

m 
hirdetmény szerint 

 
 
Képi kifejezéspszichológiai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 
 Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Vass Zoltán szakvezetı egyetemi 
docens  

vass.zoltan@kre.hu hirdetmény szerint 

Reinhardt Melinda egyetemi tanársegéd reinhardt.melinda@kre.hu hirdetmény szerint 
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Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 

Dr. Simon Lajos   
simon.lajos@med.semmel

weis-univ.hu 
hirdetmény szerint 
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SZABADBÖLCSÉSZET TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. fszt 17. szoba,  
tel.: 483-2888; e-mail: kre.szabadbolcseszet@gmail.com 

honlap: www.szabadbolcsesz.kre.hu 
tanszéki ügyintézı: Parlagi Gáspár 
ügyfélfogadás:  H-P 10-16 óráig 

 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszéke 2008. február 1.-én alakult. 
 
A tanszékhez tartozó szakok: 

• szabadbölcsész alapszak (vallástudományi szakiránnyal); 
• vallástudomány mesterszak  (vallástörténeti szakiránnyal). 

 
A szabadbölcsész alapszak széles körő betekintést nyújt a filozófiai és a mővészetekkel kapcsolatos 
tudományokba, nagy hangsúlyt fektetve a filozófiai stúdiumokra. Az alapszak vallástudományi 
szakiránya bevezeti a hallgatókat a vallási eszmék és jelenségek tanulmányozásába. Mind az 
alapszak, mind a mesterszak specialitásai közé tartozik a klasszikus nyelvek, valamint az ókori 
vallástörténet kiemelt oktatása. 
 
A vallástudományi mesterszak vallástörténeti szakiránya mind idıben, mind térben a vallási 
jelenségek lehetı legszélesebb palettáját öleli fel az egyes tudományterületek elismert specialistái 
segítségével. 

 
A tanszék által gondozott szakok: 
 
szabad bölcsész alapképzési szak 
vallástudomány mesterképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok: 
 
A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban (OTKA K 101503) 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. Vassányi Miklós egyetemi docens vassanyi.miklos@kre.hu kedd 13-14 óráig 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. habil. Kendeffy Gábor egyetemi 
docens 

kendeffy.gabor@kre.hu péntek 9-10 óráig 

Dr. Kopeczky Rita egyetemi adjunktus kopeczky.rita@kre.hu péntek 14-15 óráig 
Parlagi Gáspár tudományos 
segédmunkatárs 

parlagi.gaspar@kre.hu hétfı-péntek 10-15 óráig 

Dr. Sarnyai Csaba Máté egyetemi 
docens 

sarnyai.csaba.mate@kre.hu péntek 12-14 óráig 

Dr. Tóth Anna Judit tudományos 
munkatárs 

tothannajudit@gmail.com szerda 15-16 óráig 
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SZÍNHÁZTUDOMÁNYI TANSZÉK 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. III. em. 320. szoba, 
tel.: 483-2850; e-mail: szitu.btk@kre.hu 

honlap: www.szitu.kre.hu 
tanszéki ügyintézı: Édes Andrea 

ügyfélfogadás: H-P  9-14h 
 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszéke 2009. április 1-jével jött létre az 
egykor Bécsy Tamás által alapított színháztudományi iskola három oktatójának-kutatójának 
közremőködésével. Prof. Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár, Dr. habil. Kékesi Kun Árpád, 
tanszékvezetı egyetemi docens és Dr. habil. Kiss Gabriella, egyetemi docens dolgozták ki a 
teatrológia oktatásának a lineáris („Bologna-típusú”) képzési rendszerhez igazított rendjét és 
módszereit, és a Theatron színháztudományi periodika, valamint a Theatron Könyvek köré épített 
mőhelyben ezeket alkalmazzák a KRE Bölcsészkarán is. Alapképzésben a Kar bármely szakos 
hallgatója felveheti a Tanszék 50 kredit értékő színházi stúdiumok specializációját vagy annak egyes 
tanegységeit. Ennek elvégzése jó alapot biztosít a színháztudomány mesterszakhoz (de nem feltétele 
annak!), amelyet nappali és levelezı tagozaton is indítunk. Fıállású oktatóink mellett a 
színháztudomány több elismert kutatója, illetve neves rendezık, dramaturgok, drámaírók tanítanak 
nálunk megbízott elıadóként. 

 
A tanszék által gondozott szakok: 
színházi stúdiumok specializáció (alapszakos hallgatók számára) 
színháztudomány mesterképzési szak 
 
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
Theatron Mőhely 
Theatron Szakkollégium 
„Színházi net-filológia” OTKA kutatócsoport 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. habil. Kékesi Kun Árpád egyetemi 
docens 

kekesi.kun.arpad@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi 
docens 

kiss.gabriella@kre.hu 
kissgabi99@freemail.hu 

elızetes egyeztetés alapján 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Prof. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanár szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Prof. P. Müller Péter egyetemi tanár szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Prof. Karsai György egyetemi tanár szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Prof. Nagy Imre egyetemi tanár szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Dr. Duró Gyızı egyetemi docens szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Dr. Seress Ákos egyetemi adjunktus szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
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Dr. Csáki Judit egyetemi docens szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Dr. Gyırei Zsolt egyetemi docens szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Dr. Bodolay Géza szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Dr. Almási-Tóth András szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Fuchs Lívia szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Gáspár Máté szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Tímár András szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Kovács Krisztina szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Radnóti Zsuzsa szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Ungár Juli szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Upor László szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Tasnádi István szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Zsótér Sándor szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Novák Eszter szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Schilling Árpád szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Csizmadia Tibor szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Kapecz Zsuzsa szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 
Nánay István szitu.btk@kre.hu elızetes egyeztetés alapján 

 
 
 
 

 
TANÁRKÉPZÉSI TANSZÉK 

 
1088 Budapest, Reviczky u. 4. III. em. 302. szoba, 

tel.: +36 (1) 483 29 34; e-mail: treier.abigel@kre.hu 
honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/tanarkepzesi-tanszek.html 

tanszéki ügyintézı: Treier Abigél 
ügyfélfogadás: H-CS 9-15; P 9-14 

 
 

A tanárképzés 1993 óta, a Bölcsészettudományi Kar megalakulásától kezdve folyamatosan mőködik. 
Fı feladata középiskolai tanárok képzése, ezen túlmenıen azt is küldetésének tartja, hogy a 
református oktatás számára elkötelezett, szakmailag magas színvonalú képzettséggel rendelkezı 
tanárokat neveljen. A tanárképzés a diszciplináris szakokkal azonos jelentıségő szerepre törekszik. 
Az alapszak (BA) és az azt követı mesterképzés (MA) elvégzése után a hallgató olyan tanár-tudóssá 
válhat, aki a pedagógia korszerő, átfogó ismereteivel felkészülve alkalmas a felnövekvı generációk 
eredményes képzésére. A Tanárképzési Tanszék felelısséget vállal a karon folyó 
pedagógusképzésért, továbbá irányítja az egyes szakokhoz (angol, magyar, német, történelem) 
kapcsolódó szakterületi képzést is. Kiemelendı, hogy Egyetemünk saját gyakorló iskolai bázissal 
rendelkezik, és ezek mentortanáraival a tanszék oktatói intenzív szakmai kapcsolatot tartanak fent.  
 
A Tanárképzési Tanszék oktatóinak munkáját a tudományosság és korszerőség mellett a 
hagyományápolás vezeti: a református pedagógia szellemiségének, értékeinek, keresztyén jellegének 
megırzése és továbbfejlesztése. 
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A tanszék által gondozott szakok: 
tanári alapozó modul (alapképzésben részt vevı hallgatók számára)  
tanári mesterképzési szak 
pedagógus szakvizsga – mentor, vezetıtani feladatokra való felkészítés szakiránnyal   
  
A tanszék szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
- 
 
Tanszékvezetı:  
 
Dr. habil Bodonyi Edit bodonyi.edit@kre.hu péntek 12:30 – 13:30 óráig 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Simonfi Zsuzsanna egyetemi 
adjunktus 

simonfi.zsuzsanna@kre.hu kedd: 13:00-14:00 

Dr. Borosán Lívia egyetemi adjunktus borosan.livia@kre.hu csütörtök: 15:00-16:00 
 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Lannert Keresztély István stephanes@freemail.hu szerda 15.30-16.30 
Varga Attila attila.varga@nefmi.gov.hu csütörtök 18:30-19:30 
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TÁRSADALOM- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. I. em. 111-es szoba  
tel.: 483-2936; e-mail: kiss.eva@kre.hu 

honlap: www.kommunikacio.kre.hu 
intézeti ügyintézı: Kiss Éva 

ügyfélfogadás: H-K-Cs-P  9.00 -12.00,  Sz 14.00-16.00-ig 
 

 
A Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet az Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
épületében található, ahol magas színvonalon biztosított a korszerő képzés minden eszközigénye.  
A Kommunikáció-és médiatudomány szakok képzési programja mély etikai tartalommal és a pozitív 
emberi értékek hangsúlyozásával szakszerő kommunikációs oktatást kíván megvalósítani. A képzés 
célja olyan alap- és mesterszakos szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat mőködtetı 
kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média 
fontosabb intézményeit.  
A Szociológia szak képzési célja olyan szociológia alapszakos szakelıadók képzése, akik elméleti és 
széleskörő módszertani ismereteik birtokában, a társadalmi problémák iránti érzékenységgel és 
nyitottsággal segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminıség 
javulását, az esélyegyenlıség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a 
szociális integráció erısítését.  

 
Az intézet által gondozott szakok: 
kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak 
kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak 
szociológia alapképzési szak 
 
Az intézet szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok: 
Kommunikáció és Társadalom Kutatócsoport  
Médiakutatási Kutatócsoport 
 
Intézetvezetı: 
 
Dr. Bozsonyi Károly egyetemi docens bozsonyi.karoly@kre.hu  kedd 10.00-11.00 

 
Az intézet tanszékei: 
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
Szociológia Tanszék 
 
 
 
 
 

Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Bozsonyi Károly egyetemi docens bozsonyi.karoly@kre.hu  kedd 10.00-11.00 
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Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. habil. Albert Fruzsina fıiskolai 
tanár 

albert.fruzsina@gmail.com 
albert.fruzsina@kre.hu 

hétfı 17.30-18.30 

Dr. Balogh Eszter egyetemi docens 
balogh.eszter@kre.hu 

balogh.d.eszter@gmail.com 
szerda 15.30-16.30 

Dr. Bodoky Tamás egyetemi 
adjunktus 

bodoky@gmail.com 
péntek du. – elızetes 

egyeztetés 
Dr. Bogár László egyetemi docens bogar.laszlo@chello.hu kedd 9.00-10.00 
Drs. Kmetty Zoltán egyetemi 
tanársegéd 

kmetty.zoltan@kre.hu 
zkmetty@yahoo.com 

kedd 9.00-10.00 

Dr. Komlósi Piroska egyetemi 
docens 

komlosi.piroska@kre.hu 
flaskom@t-online.hu 

kedd 11.30-12.30 

Drs. Kovács Gergely Botond  
egyetemi tanársegéd 

kovacs.gergely.botond@kre.hu péntek 14.00-15.00 

Dr. Lázár Imre egyetemi docens 
lazar.imre@kre.hu 

lazimre@sote.net.hu 
kedd 10.00-11.00 

Dr. Lovász Irén egyetemi docens lovasz.iren@chello.hu kedd 11.00-12.00 
Drs. Németh László egyetemi 
tanársegéd 

Nemeth.laszlo@kre.hu kedd 14.00-15.00 

Dr. Sepsi Enikı egyetemi docens sepsi.eniko@kre.hu hétfı 13.00-14.00 
Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus siba.balazs@kre.hu szerda 13.30-14.30 
Dr. Spannraft Marcellina egyetemi 
docens 

spannraft.marcellina@kre.hu kedd 13.30-14.30 

Dr. Sütheı Péter egyetemi docens Sutheo.peter@kre.hu péntek 11.30-12.00 
Sztárayné Dr. Kézdy Éva egyetemi 
adjunktus 

kezdy.eva.rita@kre.hu 
sztaray-kezdy@t-online.hu 

kedd 12.00-13.00 

Dr. Tari János egyetemi docens 
tari.janos@kre.hu 

janostari@gmail.com 
hétfı 13.00-14.00 

Dr. Váradi Ferenc fıiskolai 
adjunktus 

varadi.ferenc@kre.hu kedd 12.00-13.00 

 
Megbízott elıadók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás idıpontja 
Dr. Tomka János janos.tomka@kpmg.hu  
Drs. Kuhn Gabriella edelweiss18@freemail.hu  
Tóth István   
Takács Bence   
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Szociológia Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Albert Fruzsina fıiskolai 
tanár 

albert.fruzsina@gmail.com 
albert.fruzsina@kre.hu 

hétfı 17.30-18.30 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 

Dr. Balogh Eszter egyetemi docens 
balogh.eszter@kre.hu 

balogh.d.eszter@gmail.com 
szerda 15.30-16.30 

Dr. Bozsonyi Károly egyetemi docens bozsonyi.karoly@kre.hu  kedd 10.00-11.00 
Dr. Dupcsik Csaba egyetemi docens dupcsik@socio.mta.hu szerda 9.00-10.00 
Drs. Kmetty Zoltán egyetemi 
tanársegéd 

kmetty.zoltan@kre.hu 
zkmetty@yahoo.com 

kedd 9.00-10.00 

Sztárayné Dr. Kézdy Éva egyetemi 
adjunktus 

kezdy.eva.rita@kre.hu 
sztaray-kezdy@t-online.hu 

kedd 12.00-13.00 
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 224 szoba  
tel.: 483-2875; e-mail: gergely.noemi@kre.hu, kovacs.monika@kre.hu 

honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/toertenettudomanyi-intezet.html 
intézeti ügyintézık: Gergely Noémi, Kovács Mónika 

ügyfélfogadás: H-P 9:30-14:00 
 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete a BA és az MA-képzésben, 
valamint a Doktori Iskola pályázatában kronologikus és tematikus rendben foglalkozik a történeti 
kérdésekkel. A BTK egyik legnagyobb létszámú intézete. Elsıdleges célunk az, hogy az egyetemi 
küldetésnek megfelelıen olyan ismereteket nyújtsunk, amelyek a történelem szakos végzettséget 
igénylı életpálya választását szolgálják. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a református középiskolákkal 
és közgyőjteményekkel való kapcsolattartást. Jelenlegi specializációink fıként az egyház- és 
vallástörténet, a mővelıdéstörténet, a különbözı politikai és társadalmi rendszerek hadtörténeti és 
konfliktustörténeteire koncentrálnak. Intézeti folyóiratunk, az Orpheus Noster, valamint a különbözı 
szakmai rendezvényeink (elıadás, mőhelytanácskozás, konferencia) a hallgatóinknak és más 
intézmények munkatársainak is lehetıséget kínálnak a tudományos nyilvánosságban való részvételre. 
Feladatunknak tekintjük az Intézet külföldi kapcsolatainak ápolását, bıvítését. 
 
Az intézet által gondozott szakok: 
történelem alapképzési szak 
tanár – történelemtanár mesterképzési szak 
történelem mesterképzési szak 
történelemtudományi doktori képzés 
 
Az intézet szervezetén belül mőködı tudományos mőhelyek/kutatócsoportok 
 
Erdély és Reformáció Története Kutatócsoport 
Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport 
ZK mőhely 
Károli Történész Mőhely (hallgatói mőhely) 
 
 
Intézetvezetı: 
 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár szakaly.sandor@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Az intézet tanszékei: 
Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék 
Medievisztika Tanszék 
Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Mővelıdéstörténeti Tanszék 
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 
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Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék 
 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Sárközy Miklós egyetemi docens sarkozy.miklos@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. K. Csízy Katalin egyetemi 
adjunktus 

dr.kocsis.andras@gmail.com megbeszélés szerint 

Dr. habil. Fábián Zoltán Imre 
egyetemi docens 

fabianzoltanimre@gmail.com megbeszélés szerint 

Dr. habil. Fehér Bence egyetemi 
docens 

guy_devere@hotmail.hu megbeszélés szerint 

Dr. Grynaeus András egyetemi 
adjunktus 

dendrohp@gmail.com megbeszélés szerint 

Dr. Imregh Monika egyetemi 
adjunktus 

imreghmonika@gmail.com megbeszélés szerint 

Rajhona Flóra tudományos munkatárs rajhonaf@hotmail.com megbeszélés szerint 
Turcsán-Tóth Zsuzsanna tanársegéd toth.zsuzsa@gmail.com megbeszélés szerint 

 
Medievisztika Tanszék 

 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Romhányi Beatrix egyetemi 
docens 

romhanyi.beatrix@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Dr. Bubnó Hedvig egyetemi adjunktus bubnoh@t-online.hu megbeszélés szerint 
Dr. Gálffy László egyetemi docens galffy@gmail.com megbeszélés szerint 
Dr. Hidán Csaba László egyetemi 
adjunktus 

csabahidan@gmail.com megbeszélés szerint 

Dr. Várady Zoltán fıiskolai tanár varadyz58@gmail.com megbeszélés szerint 
 
 

Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Mővelıdéstörténeti Tanszék 
 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Kurucz György egyetemi 
docens 

kurucz.gyorgy@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Csoma Zsigmond kutató 
professzor 

csoma.zsigmond@kre.hu kedd 11-12 óra 

Dr. Dusnoki József egyetemi adjunktus dusnokijozsef@gmail.hu szerda 15.30-16.30 óra 
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Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens nagy.zsombor@mome.hu. szerda 13.00-14.00 óra 
Szilasi Alex tanársegéd szilasialex@gmail.com szerda 17.00-18.00 óra 
Dr. habil. Papp Sándor egyetemi 
docens 

papps@hist.u-szeged.hu csütörtök 15.30-16.30 óra 

Mészáros Márta tanársegéd mesz.martus@gmail.com péntek 9-11 óra 
 
 

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 
 
 

Tanszékvezetı: 
 
Dr. habil. Ö. Kovács József egyetemi 
docens 

o.kovacs.jozsef@kre.hu megbeszélés szerint 

 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. habil. Gergely András 
egyetemi tanár 

andras.gergely23@gmail.com megbeszélés szerint 

Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi 
tanár 

szakaly.sandor@kre.hu megbeszélés szerint 

Dr. Bognár Zalán egyetemi docens zalan.bognar@gmail.com megbeszélés szerint 
Dr. Balaton Petra egyetemi adjunktus balaton.petra@mail.datanet.hu megbeszélés szerint 
Dr. Kovács Dávid egyetemi 
tanársegéd 

emese.palvolgyi@gmail.com megbeszélés szerint 

 
 

Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 
 
Tanszékvezetı: 
 
Dr. Makkai Béla egyetemi docens makkai.bela@kre.hu szerda 11.30-12.00, 13.30-

14.00 
 
Teljes és részmunkaidıs oktatók: 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Popély Gyula egyetemi tanár pmarika1@gmail.com szerda. 11.30-12, 13.30-

14.00 
Prof. Dr. Kun Miklós egyetemi tanár kun.miklos@kre.hu csütörtök 13.30-14.00 
Dr. habil. Semsey Viktória egyetemi 
docens 

semseyvi@t-online.hu csütörtök: 15.00-16.00 

Dr. Apor Péter egyetemi adjunktus   
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TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 224 szoba  
tel.: 483-2875; e-mail: gergely.noemi@kre.hu 

honlap: http://www.tdi.kre.hu 
tanszéki ügyintézı(k): Gergely Noémi 

ügyfélfogadás: H-P 9:30-14:00 
 

 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete a BA és az MA-képzésben, 
valamint a Doktori Iskola pályázatában kronologikus és tematikus rendben foglalkozik a történeti 
kérdésekkel. A BTK egyik legnagyobb létszámú intézete. Elsıdleges célunk az, hogy az egyetemi 
küldetésnek megfelelıen olyan ismereteket nyújtsunk, amelyek a történelem szakos végzettséget 
igénylı életpálya választását szolgálják. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a református középiskolákkal 
és közgyőjteményekkel való kapcsolattartást. Jelenlegi specializációink fıként az egyház- és 
vallástörténet, a mővelıdéstörténet, a különbözı politikai és társadalmi rendszerek hadtörténeti és 
konfliktustörténeteire koncentrálnak. Intézeti folyóiratunk, az Orpheus Noster, valamint a különbözı 
szakmai rendezvényeink (elıadás, mőhelytanácskozás, konferencia) a hallgatóinknak és más 
intézmények munkatársainak is lehetıséget kínálnak a tudományos nyilvánosságban való részvételre. 
Feladatunknak tekintjük az Intézet külföldi kapcsolatainak ápolását, bıvítését. 

 
 
doktori iskola vezetıje:  
 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi 
tanár 

szakaly.sandor@kre.hu megbeszélés szerint 

 
 
doktori iskola törzstagjai 
 
 
 e-mail ügyfélfogadás 
Prof. Dr. Gergely András egyetemi 
tanár 

 megbeszélés szerint 

Dr. Hermann Róbert  megbeszélés szerint 
Dr. habil. Ö. Kovács József egyetemi 
docens 

o.kovacs.jozsef@kre.hu megbeszélés szerint 

Prof. Dr. Kun Miklós egyetemi tanár  megbeszélés szerint 
Dr. habil. Kurucz György egyetemi 
docens 

kurucz.gyorgy@kre.hu megbeszélés szerint 

Dr. Szabó Péter  megbeszélés szerint 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi 
tanár 

szakaly.sandor@kre.hu megbeszélés szerint 
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SZAKOS TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

 

 
FIGYELEM! 

 
 

A jelen kiadványban ismertetett mintatantervek és tantárgytematikák kizárólag tanulmányaikat a 
2012/2013. tanévben megkezdett hallgatókra vonatkoznak!  

 
 
 

A korábbi évek mintatantervei a honlapon érhetıek el! 
 
 

Lezárás dátuma: 
2012. június 30. 

 
A késıbb akkreditált szakok leírása külön kiadványban jelenik meg! 
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1. ANGLISZTIKA INTÉZET 
által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 

 
 

 
1.1. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika (English and American Studies) 

 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt) 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist in English and American Studies 

 
Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: modern filológia 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 180 kredit 
 
 
 
 

1.1.1. Mintatanterv anglisztika alapképzési szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
(180 kredit: 120 anglisztika + 50 specializáció/minor + 10 pedagógia-pszichológia 

modul/szabadon választható) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelle

g 
Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK (8 KREDIT) 

K Filozófiatörténet BAA 
0010 

– 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret 
BAA 

5001/BA
A 0020 

– 
30/v/

2 
     

K 
 

Könyvtárismeret / 
Informatika 

BAA 
0040 –  

15/v/
2 

    

K 
Nyelvi normativitás, 
nyelvhelyesség 

BAA 
0053 

–  
15/é/

2 
    

 Összesítés:   4 kr 4 kr     
ALAPOZÓ ISMERETEK – SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (4 KREDIT) 

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BAA 
0210 

– 
15/v/

2 
     

K 
Bevezetés a 
nyelvtudományba 

BAA 
0120 

– 
15/v/

2 
     

 Összesítés: 
   4 kr      
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SZAKMAI TÖRZSANYAG 1 – SZAKMAI ALAPOZÓ MODUL (30 KREDIT ) 

K 
Nyelvfejlesztés 1.1 BAN 

1011 
– 60/é/

5      

K 
Nyelvfejlesztés 1.2: 
Nyelvtani rendszerezés 

BAN 
1012 

– 30/é/
3      

K 
Nyelvfejlesztés 2.1 BAN 

1021 
–  60/é/

5     

K 
Nyelvfejlesztés 2.2: 
Íráskészség-fejlesztés 

BAN 
1022 

–  30/é/
3     

K 
Bevezetés az angol 
nyelvészetbe 
 

BAN 
1111 

– 30/é/
3 

     

K 
Bevezetés az anglisztikába 
1.0: az angol irodalmi 
alapismeretek 

BAN 
1311 

– 
30/v/

3 
     

K 
Bevezetés az anglisztikába 
1.1: irodalmi szövegolvasás 

BAN 
1310 

– 30/é/
3 

     

K 

Bevezetés az anglisztikába 
1.2: Országismeret: Az 
Egyesült Királyság és 
Írország 

BAN 
1312 

– 30/é/
3 

     

K 
Nyelvi alapvizsga 

 
BAN 
1099 

BAN 1011-
1022 

 0/v/2     

 Összesítés:   20 kr 10  r     
SZAKMAI TÖRZSANYAG 2 – A VÁLASZTOTT NYELV SPECIÁLIS ISMERETEI (ÖSSZESEN 74 
KREDIT)  – KÖTELEZİ (28 KREDIT) 

K 
Haladó nyelvfejlesztés 1 
 

BAN 
2011 

*BAN 
1099 

  60/é/
4    

K 
Haladó nyelvfejlesztés 2  

BAN 
2021 

*BAN 
1099 

   60/é/
4   

K 
Mai angol nyelv 1: fonetika BAN 

2111 
BAN 1111  30/é/

3     

K 
Mai angol nyelv 2.0: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2150 

BAN 2151  30/v/
2     

K 
Mai angol nyelv 2.1: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2151 

*BAN 
1012 

 30/é/
2     

K 
Mai angol nyelv 2.2: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2160 

BAN 2161   30-
/v/2    

K 
Mai angol nyelv 2.3: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2161 

*BAN 
2150 

  30/é/
2    

K 
Mai angol nyelv 3: eredet és 
fejlıdés 

BAN 
2130 

*BAN 
2111 

   
 

30/é/
3   

K 

Az angol nyelvő népek 
története 3: Az USA 
története 

BAN 
2231 

*BAN 
1312, 
*BAN 
2210 

   30/é/
3   

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
2.2: 18-19. századi amerikai 
irodalom 
 

BAN 
2372 

*BAN 
1310, BAN 

2371 
  30/é/

3    

 Összesítés :    7 kr 11 kr 10 kr   
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SZAKMAI TÖRZSANYAG 3 – A VÁLASZTOTT NYELV SPECIÁLIS ISMERETEI: ANGOL 
SZAKIRÁNYÚ TÁRGYAK – KÖTELEZİ TÁRGYAK (25 KREDIT)  (ANGOL SZAKIRÁNY 
ÖSSZESEN: 25 + 21 = 46 KREDIT) 

K 

Az angol nyelvő népek 
története 1: Anglia és a 
gyarmatbirodalom a 
kezdetektıl 1815-ig 
 

BAN 
2210 

 
 

*BAN 
1312 

 
 

 
30/v/

3 
 
 

 
 
 

   

K 

Az angol nyelvő népek 
története 2: Anglia és a 
gyarmatbirodalom 1815-tıl 
1990-ig 

BAN 
2221 

*BAN 
1312, 
*BAN 
2210 

 
 
 
 

30/é/
3 
 
 

   

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
1.0: a középkor és a 
reneszánsz 

BAN 
2360 

 

BAN 2361, 
BAN 2362 

 
 30/v/

2 
 
    

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
1.1:  középkor 

 
BAN 
2361 

 

 
*BAN 

1310, BAN 
2362 

 
 

30/é/
3 
 

 
 
 

   

K 
Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
1.2: reneszánsz 

 
BAN 
2362 

*BAN 
1310, BAN 

2361 
 30/é/

2     

 
K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
2.0: 18-19. századi angol és 
amerikai irodalom 

BAN 
2370 

BAN 2371, 
BAN 2372 

  
30/v/

3 
 

   

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
2.1: 18-19. századi angol 
irodalom 

BAN 
2371 

*BAN 
1310, BAN 

2360 
  

30/é/
3 
 

   

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
3.0: modern angol és 
amerikai irodalom 

BAN 
2380 

BAN 2381    
30/v/

3 
 

  

K 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
3.1: modern angol és 
amerikai irodalom 

BAN 
2381 

*BAN 
1310, BAN 

2370 
   

30/é/
3 
 

  

 Összesítés:    10 kr 9 kr 6 kr   
SZAKMAI TÖRZSANYAG 4 – A VÁLASZTOTT NYELV SPECIÁLIS ISMERETEI: ANGOL 

SZAKIRÁNYÚ TÁRGYAK – KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (SÁV) (21 KREDIT) 
Az angol szakirány kötelezı tárgyain túl minden hallgatónak választania kell az irodalmi-kulturális, 

illetve a nyelvészeti sáv között. 
Figyelem! A hallgatónak vagy az angol irodalmi-kulturális sáv, vagy pedig a nyelvészeti sáv 

elıírásait kell teljesítenie. 
A: ANGOL IRODALMI-KULTURÁLIS SÁV (7 TANEGYSÉG = 21 KREDIT) 

Legalább 1 irodalomelmélet és 1 történettudomány-kultúra és ‘A szakdolgozatírás módszertana’ 
kötelezı az alábbiakból: 

KV 

Irodalomelmélet 1: Az 
irodalomelmélet alapjai 
 

BAN 
3381 

 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

    
30/v/

3 
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KV 

Irodalomelmélet 2: Az angol 
irodalom mőfajai 
 

BAN 
3371 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

     
 

30/é/
3 

KV 

Irodalomelmélet 3: 
Alternatív irodalmi kánonok 
 

BAN 
3361 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

     30/é/
3 

KV 

Angolszász történelem és 
kultúra 1: Az angolszász 
történettudomány alapjai 
 

BAN 
3382 

 
 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1312 

 

    

30/v/
3 
 
 
 

 

KV 
Angolszász történelem és 
kultúra 2: Történelmi és 
kulturális vizsgálódások 

BAN 
3311 

*BAN 
1099, 2231 

    30/é/
3  

KV 

Irodalmi-kulturális 
mőhelymunka BAN 

3391 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

     30/é/
3 

K 

A szakdolgozatírás 
módszertana BAN 

3498 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

     30/é/
3 

Legalább 2 kötelezı az alábbiakból: 

KV 

Fejezetek az angolszász 
irodalomból 1: a korai angol 
irodalom 

BAN 
3321 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

    30/é/
3  

KV 

Fejezetek az angolszász 
irodalomból 2: a modern brit 
irodalom 

BAN 
3331 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

    30/é/
3 

 

KV 

Fejezetek az angolszász 
irodalomból 3: az észak-
amerikai irodalom 

BAN 
3341 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

    30/é/
3 

 

KV 

Fejezetek az angolszász 
irodalomból 4: Bevezetés a 
posztkoloniális irodalmakba 

BAN 
3351 

*BAN 
1099, 
*BAN 
1310 

     30/v/
3 

És további 1 mindkét sávból választható 

 
Összesítés (amennyiben 
valaki egy sávból veszi fel 
mind a 7 tanegységet): 

      12 kr 9 kr 

B: ANGOL NYELVÉSZETI SÁV (7 TANEGYSÉG = 21 KREDIT) 
Figyelem! A hallgatónak vagy az angol irodalmi-kulturális sáv, vagy pedig a nyelvészeti sáv 

elıírásait kell teljesítenie. 
A ‘Nyelvészeti mőhelymunka’ és ‘A szakdolgozatírás módszertana’ az alábbiakból kötelezı (az, aki 

nem nyelvészeti témából szakdolgozik, a mőhelymunkát kiválthatja egy másik nyelvészeti sávos 
tárggyal, továbbá ‘A szakdolgozatírás módszertaná’-t a szakdolgozatához kapcsolódóan kell 

felvennie). 
K Nyelvészeti mőhelymunka BAN *BAN     30/é/  
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3181 1099,  
*BAN 
2160 

3 

K 

A szakdolgozatírás 
módszertana BAN 

3498 

*BAN 
1099,  
*BAN 
2160 

     30/é/
3 

Legalább 4 kötelezı az alábbiakból: 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 1.1: Angol 
fonológia BAN 

3111 

*BAN 
1099, 
*BAN 
2111, 
*BAN 
2160 

    (30/é/
3) 

(30/é/
3) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 1.2: Angol 
alaktan és szóképzés 

BAN 
3121 

*BAN 
1099,  
*BAN 
2160 

    30/é/
3  

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 1.3: 
Szemantika és pragmatika 

BAN 
3141 

*BAN 
1099,  
*BAN 
2160 

    (30/v/
3) 

(30/v/
3) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 1.4: Az angol 
nyelv generatív 
nyelvtanának alapjai 

BAN 
3131 

*BAN 
1099,  
*BAN 
2160 

    (30/é/
3) 

(30/é/
30) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 2.1: Az angol 
nyelv szókészlete és a 
szótárírás alapjai 

BAN 
3151 

*BAN 
1099, 
*BAN 
2160 

    
(30/v/

3) 
 

(30/v/
3) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 2.2: Az angol 
nyelv változatai BAN 

3161 

*BAN 
1099, 
*BAN 
2111, 
*BAN 
2160 

    (30/é/
3) 

(30/é/
3) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 2.3: Angol 
alkalmazott nyelvészet 

BAN 
3171 

*BAN 
1099,  
*BAN 
2160 

    (30/é/
3) 

(30/é/
3) 

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 3.1: 
nyelvészeti és nyelvtörténeti 
szövegolvasás 1 

BAN 
3191 

*BAN 
1099, 
*BAN 
2160 

    30/é/
3  

 

Fejezetek az angol 
nyelvészetbıl 3.2: 
nyelvészeti és nyelvtörténeti 
szövegolvasás 2 
 

BAN 
3192 

*BAN 
1099, 
*BAN 
3191 

     30/é/
3 

És további 1 mindkét sávból választható 

 
Összesítés (amennyiben 
valaki egy sávból veszi fel 
mind a 7 tanegységet): 

      12 kr 9 kr 
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SZAKZÁRÁS 

K Szakdolgozat 
BAN 
5998 

      0/é/4 

K Záróvizsga 
BAN 
5999 

abszolutóri
um 

      

 Összesítés:        4 kr 
 Összesítés:   28 kr 31 kr 20 kr 16 kr 12 kr 13 kr 

* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
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1.1.2. Anglisztika alapképzési szak specializációinak mintatantervei 
(50 kredit) 

 
A. Irodalmi-kulturális specializáció 
B. Fordítói-szaknyelvi specializáció 

Figyelem! Mindkét specializáció esetében kötelezı a 
Gyakorlati specializációs modul teljesítése! 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
Kódja 1 2 3 4 5 6 

GYAKORLATI SPECIALIZÁCIÓS MODUL (14 KREDIT) 
mindkét specializációhoz kötelezı elvégezni a Gyakorlati specializációs modult is 

KV 
Nyelvi készségek fejlesztése 
1: Szóbeli elıadások 
tervezése és megtartása 

BAN 
4001 

*BAN 
1099    30/é/2   

KV 
Nyelvi készségek fejlesztése 
2: Haladó szövegírási 
gyakorlatok 

BAN 
4002 

*BAN 
1099     30/é/3  

KV 
Nyelvi készségek fejlesztése 
3: Speciális nyelvfejlesztés 
1. 

BAN 
4003 

*BAN 
1099     30/é/3  

KV 
Nyelvi készségek fejlesztése 
4: Speciális nyelvfejlesztés 
2. 

BAN 
4004 

*BAN 
1099      30/é/3 

KV 
Nyelvi készségek fejlesztése 
5: Szövegelemzési 
gyakorlatok 

BAN 
4005 

*BAN 
1099     (30/é/3

) 
(30/é/3

) 

 Összesítés:      2 kr 6-9 kr 3-6 kr 
A.   IRODALMI-KULTURÁLIS SPECIALIZÁCIÓ (36 KREDIT) 

Összesen 12 kurzus: legalább 9 az alábbiak közül + legalább 1 szaknyelvi kurzust a fordítói-szaknyelvi 
specializációs modulból. 

A lehetséges 15 kurzus közül minden félévben 7 vagy 8 lesz meghirdetve. 

KV 

Angolszász és 
posztkoloniális történelem 
és országismeret 1: Témák a 
brit történelembıl 

BAN 
4301 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV 

Angolszász és 
posztkoloniális történelem 
és országismeret 2: Ír 
történelem és országismeret 

BAN 
4302 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV 

Angolszász és 
posztkoloniális történelem 
és országismeret 3: Témák 
az amerikai történelembıl 

BAN 
4401 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV 

Angolszász és 
posztkoloniális történelem 
és országismeret 4: Kanadai 
történelem és országismeret 

BAN 
4402 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV 

Posztkoloniális film és 
társadalom 1: Brit 
társadalom és irodalom 
filmen 

BAN 
4304 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 
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KV 
Posztkoloniális film és 
társadalom 2: Az ír 
társadalom filmen 

BAN 
4305 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 

Posztkoloniális film és 
társadalom 3: Az amerikai 
és kanadai társadalom 
filmen 

BAN 
4404 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fejezetek a posztkoloniáis 
irodalmakból 1: Témák az ír 
irodalomból 1 

BAN 
4307 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV Fejezetek a posztkoloniáis 
irodalmakból 2: Témák az ír 
irodalomból 2 

BAN 
4308 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fejezetek a posztkoloniáis 
irodalmakból 3: Témák a 
kanadai irodalomból 

BAN 
4405 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Ír kulturális ismeretek 1: Ír 
nyelv 1 

BAN 
4311 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Ír kulturális ismeretek 2: Ír 
nyelv 2 

BAN 
4312 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 
Ír kulturális ismeretek 3: Ír 
nyelv 3 

BAN 
4313 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 
Témák az amerikai 
irodalomból 1 

BAN 
4406 

*BAN 
1099 

  (30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

(30/v/3
) 

KV 
Témák az amerikai 
irodalomból 2 

BAN 
4407 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 
A brit és az amerikai 
kereszténység története 1 

BAN 
4409 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 
A brit és az amerikai 
kereszténység története 2 

BAN 
4410 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

 

Összesítés:  
(az egyszerőség kedvéért a 
másik specializációból 
teljesítendı kurzusok is itt 
vannak „elszámolva”) 
 

    9 kr 9 kr 9 kr 9 kr 

MODULZÁRÁS 

 
Modulzáró vizsga 
/dolgozat/ elıadás / 
portfólió 

BAN 
4599 

      /0 

B.  FORDÍTÓI-SZAKNYELVI SPECIALIZÁCIÓ    (36 KREDIT) 
Legalább 27 kreditnyit ebbıl a specializációból, legalább 3 kreditnyit pedig az irodalmi-kulturális 

specializáció országismereti-történelmi tárgyai közül kell teljesíteni. Figyelem! A fordítói-szaknyelvi 
specializációban van 2 db 2 kreditértékő tárgy is (BFS 4010, BFS 4040)! 

A BFS-es kódú kurzusok a mintatantervben megjelölt félévek szerint, míg a többi 16 kurzusból minden 
félévben 7-8 kerül meghirdetésre. 

A mintatanterv után közöljük az ajánlott fordítói-szaknyelvi „útvonalterveket”. 
ÁLTALÁNOS KURZUSOK – MÁS NYELVSZAKOKKAL KÖZÖSEN 

Mivel a „Nyelvi normativitás, nyelvhelyesség” kurzust az angol szakos hallgatóknak a BAA 0053-
as kóddal kötelezı felvenniük, ezért a BFS 4050-es kóddal már nem kell. 

KV 
Bevezetés a fordítás 
elméletébe 

BFS 
4010 

*BAN 
1099 

  15/v/2    

KV 
Közgazdaságtan BFS 

4020 
*BAN 
1099 

   30/v/3   
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KV 
Jogi alapismeretek BFS 

4030 
*BAN 
1099 

  30/v/3    

KV 
Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények I 

BFS 
4040 

*BAN 
1099 

    30/v/2  

KV 
Interkulturális 
kommunikáció 

BFS 
4060 

*BAN 
1099 

     30/v/3 

SZAKNYELVI KURZUSOK 
KV 
 

Szaknyelvek 1: A politika, 
gazdaság és szociológia 
szaknyelve 

BAN 
4703 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Szaknyelvek 2: A 
mővelıdéstörténet, a 
mőalkotások és a zene 
szaknyelve 

BAN 
4704 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 

Szaknyelvek 3: 
Természettudományok 
szaknyelve 1 
(interdiszciplináris 
megközelítésben) 

BAN 
4705 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 
Szaknyelvek 4: A vizuális 
kultúra és a média 
szaknyelve 

BAN 
4706 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 

Szaknyelvek 5: 
Természettudományok 
szaknyelve 2 
(interdiszciplináris 
megközelítésben) 
 

BAN 
4709 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Szaknyelvek 6: A 
bölcsészettudomány 
határterületei: Ideológiák, 
vallások és a pszichológia 
szaknyelve 
 

BAN 
4701 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

FORDÍTÁSTECHNIKAI ÉS FORDÍTÁSI GYAKORLATOK 

KV 
Fordítástechnika 1: 
Fordítástechnika idegen 
nyelvrıl magyarra 

BAN 
4801 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV 

Fordítástechnika 2: 
Fordítástechnika magyarról 
idegen nyelvre 
 

BAN 
4802 

 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fordítási gyakorlatok 1. BAN 
4803 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fordítási gyakorlatok 2. BAN 
4902 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fordítási gyakorlatok 3. BAN 
4903 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Fordítási gyakorlatok 4: 
Szaknyelvi fordítás 

BAN 
4905 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

SZERKESZTÉS 

KV Szerkesztıi alapismeretek 
BAN 
4911 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 



 

| 55 | 

 

MŐFORDÍTÁS 
KV Nyelvi variánsok és 

stílusrétegek 
BAN 
4702 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Mőfordítás mint alkotó írás 
1 

BAN 
4711 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

KV Mőfordítás mint alkotó írás 
2 

BAN 
4904 

*BAN 
1099 

  (30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

(30/é/3
) 

MODULZÁRÁS 

 Modulzáró portfólió 
BAN 
4999 

*BAN 
1099 

     /0 

 Összesítés:     9 kr 9 kr 9 kr 9 kr 
* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosanis teljesíthetık). 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

Az alábbi táblázat tartalmazza azt a +50 kreditet, mely specializációból, illetve mellékszakon (minor) 
szerezhetı, valamint a +10 kreditet, mely a szabadon választható tantárgyakból vagy a pedagógia-
pszichológia modulból kapható. 

 
 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 300 330 330 330 330 270 
Vizsgák száma 5 6 4-7 3-7 2-7 2-7 
Félévközi jegyek száma 5 7 6-9 6-10 2-7 2-7 
Összes felkínált kredit       
Javasolt kreditmennyiség 28 31 31 29 31 30 

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen sávot vagy specializációs modult végez. 
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1.1.3. Ajánlott útvonaltervek az anglisztika alapképzési szak fordítói-szaknyelvi 
specializációjának elvégzéséhez 

 
A négyfajta ajánlott útvonal elvégzéséhez 11-12 kurzust kell az adott útvonalból elvégezni, egy 
kurzust pedig az irodalmi-kulturális specializációból. Figyelem! A fordítói-szaknyelvi 
specializációban van 2 db 2 kreditértékő tárgy is (BFS 4010, BFS 4040)! 
 
 

I. Fordítói útvonalterv 
II. Szaknyelvi útvonalterv 
III. Humántudomány szaknyelvi és fordítói útvonalterv 
IV. Természettudomány szaknyelvi és fordítói útvonalterv 
 

 
I. Fordítói útvonalterv – javasolt kurzusok (34 kredit) 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4030 Jogi alapismeretek (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 

BFS 4040 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 

BFS 4060 Interkulturális kommunikáció (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BAN 4801 Fordítástechnika 1: Fordítástechnika idegen nyelvrıl magyarra 
BAN 4802 Fordítástechnika 2: Fordítástechnika magyarról idegen nyelvre 
BAN 4803 Fordítási gyakorlatok 1 
BAN 4902 Fordítási gyakorlatok 2 
BAN 4903 Fordítási gyakorlatok 3 

BAN 4711 VAGY 
BAN 4904 

Mőfordítás mint alkotó írás 1 VAGY 2 

BAN 4911 Szerkesztıi alapismeretek 
 

+ egy kurzus az irodalmi-kulturális specializációból 
+ modulzáró portfólió 
 
 

II. Szaknyelvi útvonalterv – javasolt kurzusok (34 kredit) 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4030 Jogi alapismeretek (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4040 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BAN 4911 Szerkesztıi alapismeretek 
BAN 4905 Fordítási gyakorlatok 4: Szaknyelvi fordítás 
BAN 4703 Szaknyelvek 1 
BAN 4704 Szaknyelvek 2 
BAN 4705 Szaknyelvek 3 
BAN 4706 Szaknyelvek 4 
BAN 4709 Szaknyelvek 5 
BAN 4701 Szaknyelvek 6 

 
+ egy kurzus az irodalmi-kulturális specializációból 
+ modulzáró portfólió 
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III. Humántudomány szaknyelvi és fordítói útvonalterv – javasolt kurzusok (34/35 kr) 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4030 VAGY 

BFS 4040 
Jogi alapismeretek VAGY Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I (4 nyelvi 

tanszék közös elıadása) 
BFS 4060 Interkulturális kommunikáció (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BAN 4703 Szaknyelvek 1 
BAN 4704 Szaknyelvek 2 
BAN 4706 Szaknyelvek 4 
BAN 4701 Szaknyelvek 6 
BAN 4801 Fordítástechnika 1: Fordítástechnika idegen nyelvrıl magyarra 
BAN 4802 Fordítástechnika 2: Fordítástechnika magyarról idegen nyelvre 
BAN 4803 Fordítási gyakorlatok 1 
BAN 4902 Fordítási gyakorlatok 2 

BAN 4903 VAGY 
4905 

Fordítási gyakorlatok 3 VAGY Fordítási gyakorlatok 4: Szaknyelvi fordítás 

 
+ egy kurzus az irodalmi-kulturális specializációból 
+ modulzáró portfólió 

 
 
 

IV. Természettudomány szaknyelvi és fordítói útvonalterv – javasolt kurzusok (35 kredit) 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BFS 4060 Interkulturális kommunikáció (4 nyelvi tanszék közös elıadása) 
BAN 4705 Szaknyelvek 3 
BAN 4709 Szaknyelvek 5 
BAN 4801 Fordítástechnika 1: Fordítástechnika idegen nyelvrıl magyarra 
BAN 4802 Fordítástechnika 2: Fordítástechnika magyarról idegen nyelvre 
BAN 4803 Fordítási gyakorlatok 1 
BAN 4902 Fordítási gyakorlatok 2 
BAN 4903 Fordítási gyakorlatok 3 
BAN 4905 Fordítási gyakorlatok 4: Szaknyelvi fordítás 
BAN 4911 Szerkesztıi alapismeretek 

 
+ egy kurzus az irodalmi-kulturális specializációból 
+ modulzáró portfólió 
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1.1.4. Mintatanterv anglisztika alapképzési mellékszakos (minoros) hallgatók számára  
(nappali képzés) 

 
 
 
 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / 
kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 
SZAKMAI TÖRZSANYAG 1 – SZAKMAI ALAPOZÓ MODUL (26 KREDIT) 

K 
Nyelvfejlesztés 1.m (minor) BAN 

1015 
– 60/é/4    

K 
Nyelvfejlesztés 1.2: Nyelvtani 
rendszerezés 

BAN 
1012 

–    30/é/3 

K 
Nyelvfejlesztés 2.m (minor) BAN 

1025 
–  60/é/4   

K 
Nyelvfeljesztés 2.2: 
Íráskészség-fejlesztés 

BAN 
1022 

–   30/é/3  

K 
Bevezetés az angol 
nyelvészetbe 

BAN 
1111 

– 30/é/3    

K 

Bevezetés az anglisztikába 
1.0: az angol irodalmi 
mőveltség és a forráskezelés 
alapjai 

BAN 
1310 

– 30/v/3    

K 
Bevezetés az anglisztikába 
1.1: irodalmi szövegolvasás 

BAN 
1311 –   30/é/3  

K 

Bevezetés az anglisztikába 
1.2: Országismeret: Az 
Egyesült Királyság és 
Írország 

BAN 
1312 – 30/é/3    

K Összesítés:   13 kr 4 kr 6 kr 3 kr 
SZAKMAI TÖRZSANYAG 2 –  A  VÁLASZTOTT NYELV SPECIÁLIS ISMERETEI  (24 KREDIT) 

K 
Mai angol nyelv 1: fonetika BAN 

2111 
BAN 1111  30/é/3   

K 
Mai angol nyelv 2.0: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2150 

BAN 2151  30/v/2   

K 
Mai angol nyelv 2.1: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2151 

–  30/é/2   

K 
Mai angol nyelv 2.2: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2160 

BAN 2161   30/v/2  

K 
Mai angol nyelv 2.3: leíró 
nyelvtan 

BAN 
2161 

*BAN 
2150 

  30/é/2  

K 
Mai angol nyelv 3: eredet és 
fejlıdés 

BAN 
2130 

*BAN 
2111 

  30/é/3  

KV 

Az angol nyelvő népek 
története 1 / 2 / 3 

BAN 
2210 v. 
BAN 

2221 v. 
BAN 
2231 

*BAN 
1312 

 
30/v/é/é

/3 
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KV 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
1.0 / 2.0 / 3.0 (legalább 1 
kurzust kell választani a 
párhuzamos szemináriummal 
vagy szemináriumokkal 
együtt) 

BAN 
2360 v. 
BAN 

2370 v. 
BAN 
2380 

BAN 2361 
és BAN 

2362 
(BAN 

2360-é), 
BAN 2371 

és BAN 
2372 
(BAN 

2370-é), 
BAN 2381 

(BAN 
2380-é) 

   
30/v/2 
v. 3** 

KV 

Angol-amerikai 
irodalomtörténeti áttekintés 
1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.1 (a 
választott elıadásokhoz 
tartozó szemináriumot / 
szemináriumokat kell 
felvenni)  

BAN 
2361 és 
BAN 

2362 v. 
BAN 

2371 és 
BAN 

2372 v. 
BAN 
2381 

*BAN 
1310, 
*BAN 
1311 

   
30/é/2 
v. 3** 

 Összesítés:    10 kr 7 kr 7 kr 
MELLÉKSZAKZÁRÁS 

 Mellékszakos záróvizsga 
BAN 
2999 

 

Mellék-
szakos 

abszolu-
tórium 

   0/0 

 Összesítés:   13 kr 14 kr 13 kr 10 kr 
* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
** Figyelem! Az „Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés” kurzusok 2 vagy 3 kreditesek 
lehetnek. Erre figyeljenek a kurzusok felvételénél és a kreditek számolásánál! (Ezekbıl a tárgyakból 
összesen 7 kreditnyit kell teljesíteni.) A BAN 2360-hoz a BAN 2361 és 2362 tartozik; a BAN 2370-
hez a BAN 2371 és 2372; a BAN 2380-hoz pedig a BAN 2381. 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 150 180 150 120 
Vizsgák száma 1 1-2 1 1 
Félévközi jegyek száma 3  4-3 4 3 
Javasolt kreditmennyiség 13 14 13 10 

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 
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1.1.5. Anglisztika alapképzési szak tantárgytematikái 

 
Figyelem! Az anglisztika mellékszakosok (minorosok) esetenként más elıfeltételekkel, illetve más 
félévben vehetik fel az adott tárgyakat – l. a minoros mintatantervet. Két kód különbözik a 
mellékszakos mintatantervben a fıszakos mintatantervtıl: BAN 1011 (fıszak) = BAN 1015 
(mellékszak), illetve BAN 1021 (fıszak) = BAN 1025 (mellékszak). 
  
* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
BAA 0010 Filozófiatörténet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
kollokvium 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti összefüggésében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni egy 
európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, helyesen 
használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, és a kötelezı irodalom folyamatos feldolgozása nagyban segíti a vizsgára való 

felkészülést (filozófiai elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók számára gyakran nélkülözhetetlen a 
sikeres vizsgához). 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e;  Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. In: 

Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 744-755. o.; 
ill. I. kötet, 997-1000.  

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv /1-10. fejezetek és 
II. könyv/1-6. fejezetek. In: Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-199. 
és 203-208. o.;  Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: Európa, 1992; 5-27. o., 39-54. 
o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz  (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf) ; Cicero, 
Scipio álma in:  Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; Marcus 
Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-72. o. 

• Plótinosz, „A három eredendı valóságról”,  In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. Válogatott 
filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; Augustinus, 
Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 

• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 
kötet, 175-183.;  Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in:  Az isteni és emberi természetrıl, Budapest: 
Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 
Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. cikkely; 
7. és 13. cikkely).  
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• Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
Társulat, 2003, 107-143. o. 

• Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 
278-301.) 

• Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Ford. Jaksa M. és Zoltai D. Budapest: T-Twins, 1992; 33-40. és 46-77. o. 
• Heidegger: Lét és idı, Ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Akadémiai kiadó, 2007. (vonatkozó fejezetek) 

 
 

BAA 5001/BAA 0020 Egyházismeret 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás 
Dr. John Brouwer 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli/szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az egyetem egyházi jellegének megfelelıen a hallgatók megismertetése a legfontosabb egyházi fogalmakkal és 
kérdésekkel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz. Tömören bemutatja az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház, a reformáció, és a modern kor 
meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, 
amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. 
kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
•  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest 1995 
Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest 2001 
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BAA 0040 Könyvtárismeret/Informatika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bene Sándor 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Prof. dr. Szabó 
András 
Dr. Török Lajos 
Pénzes Szabolcs 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
teszt, írásbeli 

vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás olyan alapismereteket kíván közvetíteni, amelyek eligazítanak a valóságos és a digitális könyvek, 
valamint könyvtárak világában. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A filológia vizsgálódásokhoz szükséges kézi és gépi kereséses, adatkezelés, adatfeldolgozás.  

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csapodi, Cs., Tóth, A. és Vértesy, M. (1987): Magyar könyvtártörténet, Gondolat K.: Bp. 
• Madas, E. és Monok, I. (2003): A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektıl 1800-ig, 2., jav., bıv. kiad., 
Balassi K. – László és Tsa: Bp. 
• Funke, F. (2004): Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés, Osiris Kiadó: Bp. 
Ajánlott irodalom: 
• V. Ecsedy, J. (1999): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Balassi Kiadó: 
Bp. 
• Hargittay, E. (2003): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk., 3. átd. és bıv. kiad., 
Universitas Kiadó: Bp. 
 

 
BAA 0053 Nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bölcskei Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: – 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése; a normatív 
nyelvváltozat jellegzetességeinek bemutatása, használati szabályainak elsajátítása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy megvilágítja a nyelvi normával kapcsolatos kutatások legátfogóbb kérdéseit. Tárgyalandó problémák: 
a nyelvi norma, normák értelmezése; a nyelvi helyesség, helytelenség mibenléte; a viszonyítás és a normától való 
eltérés kritériumai. Javasolt kiemelt terület: a norma kommunikációs szituációs és szociokulturális jellegének 
felfogásából kiindulva konkrét nyelvhelyességi problémák tárgyalása, felkészülés az egyetemi képzés során 
elkövetkezı feladatok nyelvileg igényes szóbeli és írásbeli megoldására. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sándor Kára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 
nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 
• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 
nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
Ajánlott irodalom: 
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest.  
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest.  
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 
Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
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BAA 0120 Bevezetés a nyelvtudományba 

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Pavel 
Stekauer, dr. habil., 
DSc 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy meg kívánja ismertetni a hallgatókat az általános nyelvészet alapfogalmaival, elméleteivel, sajátos 
módszertanával, újabb irányzataival. Az elıadások foglalkoznak az általános nyelvészet helyével a 
nyelvtudományon belül; a nyelv fogalmával, felépítésével, funkcióival, a nyelvvel mint rendszerrel, a nyelvi jel 
fogalmával, a nyelvi jelentés kérdéskörével, a nyelvi kommunikáció sajátosságaival, a nyelv és gondolkodás 
viszonyával, a grammatika fogalmával,  a nyelv eredetével, a nyelv és a társadalom kapcsolatával, a 
nyelvtipológia alapkérdéseivel, az összehasonlító nyelvészet alapkérdéseivel,  valamint a nyelvi leírás 
módszereivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a késıbbi nyelvészeti stúdiumokhoz szükséges alapvetı nyelvleírási kompetenciák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Ajánlott az elıadások rendszeres látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által készített kiosztmányok, amelyeket a hallgatók az elıadásokon egészítenek ki, valamint az 
ajánlott irodalom egyes szemelvényei. 
Ajánlott irodalom: 
• Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris. Budapest, 1998, 2003. 
• Kenesei István (Szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai kiadó. Budapest, 2011 (6. kiadás). 
• Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó. Budapest, 1977. 
• Telegdi Zsigmond (Szerk.): Szöveggyőjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. 
Tankönyvkiadó. Budapest, 1990. 

 
 

BAA 0210 Bevezetés az irodalomtudományba 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hansági Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hansági Ágnes 
Dr. Mészáros 
Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Szóbeli és/vagy 

írásbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bevezetı, propedeutikus jellegő. Célja olyan alapvetı kérdések és fogalmak tisztázása, amelyek a 
hallgató további tanulmányaihoz nélkülözhetetlenek. Megismerteti a hallgatót az irodalom- és 
kultúratudományok alapjaival, legfontosabb társadalmi funkcióival, fogalmaival, módszereivel, irányaival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom társadalmi funkcióit történetileg is rendszerezve bepillantást ad irodalom és kultúra viszonyának 
alakulásába, az irodalom intézményesülésének folyamatába. Megismerteti a hallgatót az irodalom 
intézményrendszereivel, az irodalomtudomány és az irodalomkritika feladatköreivel, történeti szerepével, 
alapfogalmaival, az irodalomkritika és irodalomtudomány érdeklıdésének és funkciójának változásaival, 
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tudomány-rendszertani helyével és lehetséges társadalmi szerepeivel. Megvilágítja a mediális multiplikálódás 
folyamatát, a könyv mediális monopóliumának megszőnéséig; tisztázza az irodalom lehetséges funkciót és új 
szerepét a megváltozott mediális helyzetben, viszonyát az új médiumokhoz. Történeti áttekintését adja a 
szakterület domináns tudományos paradigmáinak; megismerteti a hallgatót ezek legfontosabb kérdéseivel; 
fogalmaival, módszereivel és programjaival, szöveg- és irodalomfogalmaikkal, ezek társadalmi hatásával, illetve 
kulturális következményeivel.       
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 
Ajánlott irodalom: 
• Cs. Gyimesi Éva (1992): Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Pátria, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2004): Az értelmezés világa. Gondolat - ELTE ÖH Tsz., Budapest. 
• Thienemann Tivadar (1985): Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pannónia Könyvek, Pécs. 
• Terry Eagleton (2000): A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Ann Jefferson – David Robey (1995, szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest.  
• Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc (2002): Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat, 
Pompeji. 
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 
Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
 

 
 

BAN 1011 Nyelvfejlesztés 1.1 (Mellékszakon: BAN 1015) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: – 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
GyJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzésben az elsı év meghatározó jelentıségő és ennek megfelelıen ekkor a legintenzívebb. A cél ebben az 
idıszakban a hallgatók egyetemi szintő tanulmányokhoz szükséges nyelvtudásának biztosítása, a hallgatók 
nyelvtudása közötti eltérések kiegyenlítése. Valamennyi nyelvi készség fejlesztése zajlik, de félévenként más-
más hangsúllyal. Az elsı félévben az olvasás és a szövegértés kap hangsúlyt. Emellett erıteljes 
szókincsfejlesztést kapnak a hallgatók, elsısorban a bölcsészettudományok nyelvének alapjait sajátítják el. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kiválasztott tankönyre alapozva, az abban foglalt témák szókincsének elsajátítása és az ott elıforduló nyelvtani, 
szövegértési és kommunikációs gyakorlatok segítségével a négy nyelvi készség fejlesztése által a kurzusokon 
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elsısorban a kommunikatív és az olvasási kompetencia fejlesztése történik. Az órai munka és a házi feladatok 
ugyanakkor remélhetıleg az interkulturális és tanulásstratégiai kompetenciák fejlesztését is szolgálják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szódolgozatok 
• Nyelvi tesztek 
• Házi feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• May, Peter, Towards Proficiency, Oxford University Press, Oxford, 2002. 
Ajánlott irodalom: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 
• McCarthy, M. és O’Dell, F., English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995. 
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BAN 1012 Nyelvfejlesztés 1.2: Nyelvtani rendszerezés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
GyJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
dr. Nagy Judit 
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyetemre érkezı hallgatók tudatos nyelvhasználata rendkívül változatos képet mutat. A kurzus feladata, 
hogy közös nevezıre hozza a hallgatók nyelvtani tudását a nyelvi struktúrák szisztematikus átismétlésével, 
valamint az árnyalatnyi jelentéskülönbségek tudatossá tételével. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye 
az általa kifejezni kívánt szöveg pontos és precíz nyelvtani megjelenítésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az angol nyelv magyar nyelvhasználók számára legnagyobb problémát okozó nyelvi szerkezeteinek 
biztos felismerését és használatát hivatott gyakorolni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nyelvtani tesztek 
• Házi feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 

Ajánlott irodalom: 
• Thomson, A. J. és Martinet, A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
• Skipper, Mark, Advanced Grammar és Vocabulary, Express Publishing, Newbury, 2002. 
• Swan, M., Practical English Usage, Oxford University Press Oxford, 1992. 
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BAN 1021 Nyelvfejlesztés 2.1 (Mellékszakon: BAN 1025) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: – 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra Dr. 
Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea  
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit  
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzésben az elsı év meghatározó jelentıségő és ennek megfelelıen ekkor a legintenzívebb. A cél ebben az 
idıszakban a hallgatók egyetemi szintő tanulmányokhoz szükséges nyelvtudásának biztosítása, a hallgatók 
nyelvtudása közötti eltérések kiegyenlítése. Valamennyi nyelvi készség fejlesztése zajlik, de félévenként más-
más hangsúllyal. Tekintettel az év végi alapvizsga követelményeire, a második félévben az olvasás és a 
nyelvtani feladatok megoldása mellett a beszéd kap különös hangsúlyt. Emellett erıteljes szókincsfejlesztést 
kapnak a hallgatók, elsısorban a bölcsészettudományok nyelvének alapjait sajátítják el 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kiválasztott tankönyre alapozva, az abban foglalt témák szókincsének elsajátítása és az ott elıforduló 
nyelvtani, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok segítségével a négy nyelvi készség fejlesztése által a 
kurzusokon elsısorban a kommunikatív és az olvasási kompetencia fejlesztése történik. Az órai munka és a 
házi feladatok ugyanakkor remélhetıleg az interkulturális és tanulásstratégiai kompetenciák fejlesztését is 
szolgálják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szódolgozatok 
• Nyelvi tesztek 
• Próba-vizsga 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• May, Peter, Towards Proficiency, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Ajánlott irodalom: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 
• McCarthy, M. és O’Dell, F., English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1995 
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BAN 1022 Nyelvfejlesztés 2.2: Íráskészség-fejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
Tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók íráskészségének általános fejlesztése, különös tekintettel a véleménykifejtés és 
írásbeli fogalmazás különbözı mőfajainak (leíró, argumentatív és kreatív esszé) nyelvi és formai 
követelményeire. A fogalmazáshoz szükséges szókincsfejlesztés és gyakorlati nyelvtani elemek gyakorlása 
mellett hangsúlyosan szerepel a különbözı nyelvi regiszterek pontos lexikális megjelenítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegalkotási kompetencia különbözı – tartalmi, szerkezeti, szókincs- és nyelvhasználati, formai – 
elemeinek elsajátítása mellett a logikus és kreatív gondolkodás képessége is elsajátításra kerül a kurzus során. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
• Próba-esszék 
• Peer criticism  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

Ajánlott irodalom: 
• Evans, Virginia, Successful Writing Proficiency, Express Publishing, Swansea, 1997 
• Reid, Joy M., The Process of Composition, Longman, White Plains NY, 2002. 
• Wellmann, G., The Heinemann English Wordbuilder, Heinemann, Oxford, 1992. 
• Redman, Stuart és Ellis, Robert, A Way With Words, Book 2, Cambridge University Press, Cambridge, 

1990. 
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BAN 1099 Nyelvi alapvizsga 
Tantárgy felelıse: – 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAN 1011, BAN 1012, BAN 1021, 

BAN 1022 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
– 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók általános nyelvi készségek felmérése három fı területen: szóbeli készségek ellenırzése, írásbeli 
teszt és argumentatív esszéírás segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vizsga „proficiency-type” vizsga, tehát az általános nyelvi készségeket méri. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bánhegyi M., 6 Years of Basic Exam at Károli University, Károli Református Egyetem BTK, Budapest, 

2004. 
 
 

BAN 1111 Bevezetés az angol nyelvészetbe 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hagyományos nyelvleírás szintjeit követve, a kurzus bepillantást nyújt az angol hangrendszer, alaktan, 
mondattan és jelentéstan alapfogalmaiba. Ezeken kívül foglalkozik még a kommunikáció, a nyelvelsajátítás és 
a nyelvi jelentés kérdéseivel. A kurzus elsırendő célja az, hogy az angol nyelvi rendszer alapjainak 
megismertetésével felkészítse a hallgatókat a késıbbi nyelvészeti stúdiumok hatékonyabb tanulására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Problémamegoldó feladatok segítségével a hallgatók elsajátítják a nyelvtudomány alapfogalmait, a jelölési 
rendszereket, a nyelvleírás szintjeit, általános és nyelvspecifikus nyelvészeti ismereteket szereznek. 
Megismerkednek az angol nyelv (ezen belül is a brit angol) hangrendszerével, megvizsgálnak néhány alapvetı 
hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani szabályszerőséget. Megismerkednek a szóképzés különbözı 
típusaival, az angol szószerkezetek fajtáival, egyszerőbb mondattani transzformációkkal, a szinkrónia és a 
diakrónia közötti különbséggel, az egyedi és általános nyelvi jelenségek közötti különbségekkel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szótárak, szakkönyvek, fonetikai ABC 
Ajánlott irodalom: 
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• O’Grady, William et al., (1996): Contemporary Linguistics: An Introduction. Longman, London and 
New York. 

• Brinton, Laurel J., (2000): The Structure of Modern English, A Linguistic Introduction.. John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 

• Fromkin, Victoria and Robert Rodman (1993): An Introduction to Language. Harcourt Brace 
Publishrs, Orlando. 

 
 
   BAN 1310 Bevezetés az anglisztikába: Az angol irodalmi mőveltség és a forráskezelés alapjai 

Tantárgy felelıse: 
dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla  
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások bevezetést adnak az anglisztikai tanulmányok során nélkülözhetetlen 
háttérismeretekbe. Egyrészt áttekintik az angol irodalmi mőveltség alapjait képezı európai kulturális örökség 
legfontosabb elemeit (mint pl. az alapvetı bibliai vagy mitológiai narratívákat), másrészt pedig felvilágosítást 
adnak az anglisztika legfıbb nyomtatott és elektromos forrásairól és ezek használatáról, kitérve a forráskezelés 
szakmai szabályaira, a plágium formáira és ezek elkerülésére is. Az elıadást kísérı szemináriumok az angol 
nyelvő civilizációkkal kapcsolatos alapvetı ismeretanyagot (Anglia, Skócia, Írország és Wales rövid 
történetével a mai politikai események tükrében, angol-kelta szokások) közvetítik, valamint bevezetik a 
hallgatókat az angol irodalmi szövegelemzés legfontosabb módszereibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• AJacobs, R., A Beginner’s Guide to Critical Reading, Routledge, London, 2001. 
• Montgomery, M. et al., Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature 

London, Routledge, London, 1992. 
• Basnett S., Studying British Cultures: An Introduction (New Accents), London, Routlegde, 1997. 
• Csölle, A. and Kormos, J., A Brief Guide to Academic Writing, Lingua Practica Savariensis, Szombathely, 

2002. 
• dr. Fodor, N. and Fodor J., Cultural Studies: UK and Ireland, Budapest, 2003. 
• Jasper, D., The Bible and Literature: A Reader, Blackwell, Oxford, 1999. 
• Gabel, J. B. and Wheeler, Ch. B., The Bible as Literature. An Introduction, OUP, New York, 1986. 
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BAN 1311 Bevezetés az anglisztikába: Irodalmi szövegolvasás 

Tantárgy felelıse: 
dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások bevezetést adnak az anglisztikai tanulmányok során nélkülözhetetlen 
háttérismeretekbe. Egyrészt áttekintik az angol irodalmi mőveltség alapjait képezı európai kulturális örökség 
legfontosabb elemeit (mint pl. az alapvetı bibliai vagy mitológiai narratívákat), másrészt pedig felvilágosítást 
adnak az anglisztika legfıbb nyomtatott és elektromos forrásairól és ezek használatáról, kitérve a forráskezelés 
szakmai szabályaira, a plágium formáira és ezek elkerülésére is. Az elıadást kísérı szemináriumok az angol 
nyelvő civilizációkkal kapcsolatos alapvetı ismeretanyagot (Anglia, Skócia, Írország és Wales rövid 
történetével a mai politikai események tükrében, angol-kelta szokások) közvetítik, valamint bevezetik a 
hallgatókat az angol irodalmi szövegelemzés legfontosabb módszereibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Jacobs, R., A Beginner’s Guide to Critical Reading, Routledge, London, 2001. 
• Montgomery, M. et al., Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature 

London, Routledge, London, 1992. 
• Basnett S., Studying British Cultures: An Introduction (New Accents), London, Routlegde, 1997. 
• Csölle, A. and Kormos, J., A Brief Guide to Academic Writing, Lingua Practica Savariensis, Szombathely, 

2002. 
• dr. Fodor, N. and Fodor J., Cultural Studies: UK and Ireland, Budapest, 2003. 
• Jasper, D., The Bible and Literature: A Reader, Blackwell, Oxford, 1999. 
• Gabel, J. B. and Wheeler, Ch. B., The Bible as Literature. An Introduction, OUP, New York, 1986. 
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BAN 1312 Bevezetés az anglisztikába 1.2: Országismeret: Az Egyesült Királyság és Írország 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az angol nyelvő civilizációkkal kapcsolatos alapvetı ismeretanyag átadása (Anglia, Skócia, 
Írország és Wales jelenlegi politikai, gazdasági helyzete, kulturális hagyományai, aktuális társadalmi 
problémái).  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a hallgatók implicit és tényszerő kulturális kompetenciájának fejlesztése, interkulturális 
érzékenységük elısegítése. A kurzus megismerteti a diákokat az igényes és magas szintő kommunikáció 
szókincsével, az adott országok topográfiájával, elısegíti a diákok anyanyelvi hallott és olvasott szövegértését 
és értelmezését, felkészíti ıket a forráselemzésre, valamint a történelem és kultúra mélyebb tanulmányozására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• szóbeli beszámoló; 
• rendszeres részvétel az órákon; 
• órai aktivitás.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fodor, Júlia and Károly Pintér, Land Rover: A Survey Course of the British Isles and the USA, 

Budapest: HEFOP Bölcsész Konzorcium, 2006. 
Ajánlott irodalom: 
• Croweth, Jonathan (ed), Oxford Guide of British and American Culture, Oxford: Oxford University Press, 

1999.  
• David McDowall. Britain in Close-Up: An In-Depth Study of Contemporary Britain. Harlow: Longman, 

2003. 
• Fodor, N. and  Júlia Fodor,  Cultural Studies: UK and Ireland, Budapest, 2003. 
• Pintér, Károly, Introduction to Britain, 3rd revised edition, Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University,  

2010. 
• Válogatott cikkek, internetes források 
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BAN 2011 Haladó nyelvfejlesztés 1 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: – 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a Nyelvfejlesztés 1. és Nyelvfejlesztés 2. kurzusok folytatásaképpen a négy alapkészség haladó 
(proficiency) fokon való továbbfejlesztése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy legfontosabb eleme a szókincsfejlesztés, amelyben meghatározó szerep jut a XXI. század 
tudományos életéhez kapcsolódó szókincsnek, valamint a kollokációknak és idiomatikus kifejezéseknek. A 
szókincsfejlesztés ugyanakkor szorosan kapcsolódik az olvasás-, írás- és szóbeli kifejezési készségekhez, a 
komplex nyelvi struktúrák szóban és írásban való gyakorlásához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
• Kiselıadás 
• Szókincs kvíz és teszt 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gude, K. and Duckworth, M. (2002): Proficiency Masterclass: Student’s Book. OUP: Oxford 
• Elemzés céljából kiválasztott cikkek és mősorok (Time Magazine, Newsweek, The Economist, 

National Geographic, The Observer, BBC) 
Ajánlott irodalom: 
• Gairns, R and Redman S., Oxford Word Skills (Advanced), OUP, Oxford, 2009.  
• Hadfield, J., Advanced Communication Games, Longman, Essex, 1999. 
• Thomas, B. J., Advanced Vocabulary and Idiom, Longman, Essex, 1997. 
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BAN 2012 Haladó nyelvfejlesztés 2 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: – 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az elızı félévben megkezdett munka folytatásaként, a komplex nyelvi struktúrák készség 
szinten való használatának gyakorlása és a szókincs további bıvítése szaknyelvi elemekkel.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy legfontosabb eleme a szókincsfejlesztés, amelyben meghatározó szerep jut a kultúra (irodalom, 
mővészetek, tudomány) és a média (írott és beszélt) szókincsét gyakorolják újságcikkek, valamint 
ismeretterjesztı filmek segítségével, valamint a kollokációknak és idiomatikus kifejezéseknek. A 
szókincsfejlesztés ugyanakkor szorosan kapcsolódik az olvasás-, írás- és szóbeli kifejezési készségekhez, a 
komplex nyelvi struktúrák szóban és írásban való gyakorlásához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
• Kiselıadás 
• Szókincs kvíz és teszt 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gude, K. and Duckworth, M. (2002): Proficiency Masterclass: Student’s Book. OUP: Oxford 
• Elemzés céljából kiválasztott cikkek és mősorok (Time Magazine, Newsweek, The Economist, 

National Geographic, The Observer, BBC) 
Ajánlott irodalom: 
• Gairns, R and Redman S., Oxford Word Skills (Advanced), OUP, Oxford, 2009.  
• Hadfield, J., Advanced Communication Games, Longman, Essex, 1999. 
• Thomas, B. J., Advanced Vocabulary and Idiom, Longman, Essex, 1997. 
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BAN 2111 Mai angol nyelv 1: Fonetika 
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAN 1111 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Nagy Andrea 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumok során a hallgatók megismerkednek az angol magánhangzó- és mássalhangzó-rendszer 
legfontosabb szabályszerőségeivel, problémamegoldó feladatok segítségével megtanulják elemezni a hangtani 
folyamatokat és elsajátítják azok leírásának formalizmusát. A legegyszerőbb, tisztán hangkörnyezettıl függı 
szabályszerőségektıl indulva a grammatikai (morfológia) szerkezet által is befolyásolt szabályszerőségek felé 
haladva a hallgatók megismerkednek a hangtani levezetés és ábrázolás fogalmaival, az angol 
szótagszerkezettel és a hangsúlyszabályokkal is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elméleti kérdések taglalásán túl, az angol nyelv RP változatának kiejtését gyakoroljuk és megismerkedünk 
egy fonetikai átírási rendszer pontos használatával. Az íráskép és a kiejtés közötti kapcsolatrendszer feltárása is 
sorra kerül annak gyakorlati haszna miatt. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szótárak, szakkönyvek. 
Ajánlott irodalom: 

• Charles W. Kreidler (1989): The Pronunciation of English: A Course Book in Phonology. Blackwell, 
Oxford UK and Cambridge USA. 

• Nádasdy Ádám (2006): Background to English Pronunciation: Phonetics, Phonology, Spelling. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Csides Csaba (2012): English Phonetics and Phonology: Theory and Practice. Megjelenés elıtti 
kézirat.  

 
 

BAN 2150, 2151, 2160, 2161 Mai angol nyelv 2.0, 2.1, 2.2, 2.3: Leíró Nyelvtan  
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30+30+30+30 

 

Kredit: 
2+2+2+2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
mintatanterv szerint 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V és B 
Tantárgy elıadója/i: 

Dr. Fischer Andrea 
Dr. Pıdör Dóra  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi-ıszi Ajánlott félév: 
II.-III. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb leíró nyelvtannal: a morfológia és a komplex nyelvi 
szerkezetek elméletével és gyakorlatával. A morfológián kívül a szintaxis alapjait is elsajátíthatják a hallgatók. 
Az összetett mondatok különbözı típusaival, a mellé-, és alárendelt mondatszerkezetekkel is 
megismerkedhetnek a kurzus résztvevıi. A diskurzus során használt nyelvi szerkezetek pragmatikai elemzése 
is a tárgy témaköreihez tartozik.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A leíró nyelvtan elsısorban a hallgatók nyelvi rendszerezı képességét fejleszti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tankönyvek szótárak, tesztek, audiovizuális anyagok. 
Ajánlott irodalom: 

• Biber, D. et al (2000): Grammar of Spoken and Written English. Longman, London. 
• András, L. – Stephanides, K. (1992): Angol leíró nyelvtan II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Thomson, A.J. – Martinet, A.V. (1989): A Practical English Grammar. Oxford, Oxford University 

Press.  
 
 
 

BAN 2130 Mai angol nyelv 3: Eredet és fejlıdés 
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 2111 

 
Oktatás nyelve: 

Angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 

Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy áttekintést adjon a hallgatóknak az angol nyelv történetérıl. A szemináriumok során a 
hallgatók megismerkednek az angol nyelv fejlıdésének fıbb állomásaival úgy, hogy közben betekintést 
nyernek az angol nyelv indoeurópai és germán gyökereibe, valamint óangol, a középangol, illetve a korai 
modern angol nyelvállapotokba. Az egyes nyelvtörténeti korszakok jellegzetességei különbözı szövegeken 
keresztül is bemutatásra kerülnek. A tárgy az amerikai angol fejlıdését, valamint az angol nyelv szókincsének 
történeti változásait is bemutatja röviden. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Nyelvtörténeti szemlélet kialakítása, a hallgató legyen képes különbséget tenni a szinkrónia és a diakrónia 
között, elemzéseiben, érvelésében ne keverje a különbözı típusú fogalmakat 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kurzushoz tartozó szakirodalom, szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Algeo, J. and Pyles, T. (2004): Origins and development of the English Language (5th ed.), 
Wadsworth, Boston. 

• Algeo, J. and Pyles, T. (2010): Problems in the Origins and Development of the English Language.  
• Crystal, D. (2003) The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2nd ed.), Cambridge 

University Press, Cambridge. 
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 BAN 2210 Az angol nyelvő népek története 1: Anglia és a gyarmatbirodalom a kezdetektıl 1815-
ig  

Tantárgy felelıse: 
Dr. BeretzkyÁgnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1312 

 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus ismerteti Nagy Britannia korai történelmének fıbb csomópontjait a kelták bevándorlásától egészen a 
napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszusig (1815), elsısorban a társadalom-, egyház-, gazdaság- és 
jogtörténet alapvetıbb összefüggéseit taglalja, valamint az Egyesült Királyság, és ezzel párhuzamosan a brit 
gyarmatbirodalom létrejöttének hátterét elemzi. Ugyancsak tárgyalja a brit liberalizmus eszmerendszerének 
kialakulását, kulcsfiguráit és alapdokumentumait. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
- A kelták bevándorlása és társadalmi berendezkedése 
- A római hódítás és maradványai 
- Az angolszász és viking hódítások politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális következménye 
- A normann uralom: a feudalizmus kialakulása 
- A Magna Charta: elızményei és politikai jelentısége 
- A reformáció háttere és fázisai 
- A brit gyarmatbirodalom megalapozása és következményei 
- Polgárháború és dicsıséges forradalom 
- A 18. század: gazdaság és politika 
- A 18. század: társadalom és kultúra 
- A brit liberalizmus kezdetei:a forráselemzés alapjai 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Forráselemzés 1: Magna Carta 
• Forráselemzés 2: A brit reformáció 
• Forráselemzés 3: Bill of Rights 
• Forráselemzés 4: Az angol liberalizmus alakjai (17-18. század) 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 
• Prescott, A. English Historical Documents.The British Library, 1988. 

Ajánlott irodalom: 
• Briggs, A., A Social History of England, Penguin, London, 1987 
• Gray, John, (ed). John Stuart Mill. On Liberty and Other Essays. OUP. 1998. 
• G. M. Trevelyan. A Shortened History of England.London: Longman, 1987. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAN 2221 Az angol nyelvő népek története 2: Anglia és a gyarmatbirodalom 1815-tıl 1990-ig  
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Tantárgy felelıse: 
Dr. BeretzkyÁgnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1312, *BAN 2210 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus ismerteti Nagy Britannia 19-20. századi történelmének fıbb csomópontjait, a napóleoni háborúkat 
lezáró bécsi kongresszustól, azaz 1815-tıl, Margaret Thatcher lemondásáig (1990). Alapvetı célja, hogy a 
hagyományos kronologikus történelemoktatás kereteit túlfeszítve eligazítást nyújtson a 19-20. század 
történelmi, gazdasági, társadalmi alapösszefüggéseinek tengerében, esetenként magyar történelembıl vett 
párhuzamok vagy éppen ellentétek felelevenítésével: az óriási ismerethalmaz adatközpontú „beemelése” 
helyett elemzı együttgondolkodásra serkent.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klasszikus liberalizmus kora, a liberalizmus eszmerendszerének gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális 
összefüggései; 
A viktoriánus kor értékrendszere, társadalompolitikájának ellentmondásai; 
Brit külpolitikai alapelvek és érvényesülésük a 19.században; 
Az ír kérdés: az ellenségeskedés okai; 
Az elsı világháború gazdasági-, politikai, és társadalmi következményei; 
A megbékéltetési politika és kudarca; 
A jóléti állam kialakulása: elınyök és hátrányok; 
Nagy-Britannia és az Európai Unió: tagság kérdıjelekkel. 
A brit gyarmatbirodalom felbomlása ás társadalmi következményei az anyaországban; 
A thatcherizmus gazdasági, politikai és kulturális elemzése 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• órai aktív részvétel 
• politikusi beszéd és szövegelemzések-értelmezések megadott szempontok alapján 
• referátum megadott/választott témából 
• zárthelyi 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 
• Nagy-Britannia 19-20. századi történelmét taglaló vagy hozzá szorosan kapcsolódó filmek 

Ajánlott irodalom: 
• Briggs, A., A Social History of England, Penguin, London, 1987 
• Ford, Boris. Victorian Britain. A Cultural History. Cambridge: 1992. 
• Foster, R. F. The Oxford History of Ireland. Oxford:1989.  
• Roberts, M. Britain and Europe 1848-1980. Longman: 1994.  
• Sked, A.-Cook, C.Post-War Britain. 1945-1992.(A Political History).Penguin: 1993. 
• Thomson, D., England in the 19th century, Pelican, London, 1991. 
• Thomson, D., England in the 20th century, Pelican, London, 1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAN 2231 Az angol nyelvő népek története 3: Az USA története  
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Tantárgy felelıse: 
Dr. BeretzkyÁgnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1312, *BAN 2210 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 
Dr. Beretzky Ágnes 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus ismerteti az Egyesült Államok történelmének fıbb csomópontjait, társadalomtörténetének alapvetıbb 
összefüggéseit, elsısorban a 20. századra koncentrálva, ám súlyának fontosságához mérten bıvebben is 
szólunk az Amerikai Alkotmányról valamint a Polgárháborút övezı ellentétekrıl. Alapvetı célja, hogy a 
hagyományos kronologikus történelemoktatás kereteit túlfeszítve eligazítást nyújtson a 19-20. század 
történelmi, gazdasági, társadalmi alapösszefüggéseinek tengerében, esetenként magyar történelembıl vett 
párhuzamok vagy éppen ellentétek felelevenítésével: az óriási ismerethalmaz adatközpontú „beemelése” 
helyett elemzı együttgondolkodásra serkent. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elsı amerikai telepesek és a gyarmatok 
A függetlenségi háború és az alkotmány 
Az USA területi terjeszkedése  
Rabszolgaság, polgárháború  
Az USA gazdasági fejlıdése a 19. sz. második felében, bevándorlás 
Az USA külpolitikája a századfordulón és az elsı világháború idején 
A nagy gazdasági világválság és a New Deal 
Az USA a második világháború idején, a hidegháború kialakulása  
A polgárjogi küzdelem  
Újkonzervativizmus és a hidegháború vége 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• órai aktív részvétel 
• politikusi beszéd és szövegelemzések-értelmezések megadott szempontok alapján 
• referátum megadott/választott témából 
• zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az Amerikai Egyesült Államok 19-20. századi történelmét taglaló vagy hozzá szorosan kapcsolódó 

filmek 
Ajánlott irodalom: 

• Frank, T. and Magyarics, T., Handouts for US History, Budapest: Panem, 1999. 
• Johnson, P., A., History of the American People, New York: Harper Collins, 1997. 
• O’Callghan, Bryn, An Illustrated History of the USA,  Harlow: Longman, 1990. 
• Panchyk, Richard, The Keys to American History: Understanding Our Most Important Historical 

Documents,  Chicago: Chicago Review Press, 2008.  
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BAN 2360 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 1.0: A középkor és a reneszánsz 
Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAN 2361, BAN 2362 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Péti Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások a társadalmi és kulturális változások hátterébe ágyazva tekintik át a 
középkori és reneszánsz angol irodalom legfıbb irányzatait, mőfajait, szerzıit és mőveit nem feledkezve el a 
kánonképzés és az irodalomtörténet mint narratíva létjogosultságának alapvetı kérdéseirıl sem. 
A kurzus középkorral foglalkozó része a kezdetektıl a XV. század végéig tárgyalja az angol irodalmat. A 
hallgatók megismerkednek a korabeli mőfajok sajátosságaival, átfogó képet kapnak a középkori szerzıkrıl és 
mőveikrıl. A tárgy az irodalmi mőveket a kor kulturális, történelmi és társadalmi változásainak tükrében 
mutatja be. 
A kurzus reneszánsz része áttekinti az angol reneszánsz és a humanizmus fogalmát és azok legfıbb képviselıit, 
foglalkozik a XVI. századi reformáció angliai elterjedésével és irodalmi hatásával. Tárgyalja a XVI. századi 
angol költészet reprezentatív alkotásait, majd felvázolja a dráma fejlıdésének útját, különös tekintettel 
Shakespeare életmővére. A kurzus a XVII. századi angol metafizikus (Donne) és epikus (Milton) költészet 
ismertetésével zárul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. Ford B. 

szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001. 
• + L. még a BAN 2361-et és a BAN 2362-ıt. 
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BAN 2361 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 1.1: Középkor 

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1310, BAN 2362 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a kezdetektıl a XV. század végéig tárgyalja az angol irodalmat. A hallgatók megismerkednek a 
korabeli mőfajok sajátosságaival, átfogó képet kapnak a középkori szerzıkrıl és mőveikrıl. A tárgy az irodalmi 
mőveket a kor kulturális, történelmi és társadalmi változásainak tükrében mutatja be.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Ford, B. (szerk.): Medieval Literature: Chaucer and the Alliterative Tradition. Part One of the New 

Pelican Guide to English Literature, Penguin, Harmondsworth, 1994. 
• Ford, B. (szerk.): Medieval Literature: The European Inheritance, Part Two  

of the New Pelican Guide to English Literature, Penguin, Harmondsworth, 1995.  
• Godden, M, Lapidge, M. (szerk.): The Cambridge Companion to Old English  

Literature. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 
• Greenfield, S. B, Calder, D. G., Lapidge, M. A New Critical History of Old English Literature. New 

York Univertsity Press, New York, 1996. 
• Scanlon, L. (szerk.): The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100-1500. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN 2362 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 1.2: Reneszánsz 
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Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1310, BAN 2361 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumon XVI. századi angol nyelvő irodalmi alkotásokat elemzünk. Költészetbıl a szonett különféle 
válfajait ismerjük meg; a drámák közül 5 Shakespeare mővön (Henry IV, Pt 1, As You Like It, Hamlet, 
Macbeth, The Tempest) kívül Marlowe Doctor Faustus-át tanulmányozzuk. A kurzus végén részleteket 
olvasunk Milton Paradise Lost címő mővébıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Tillyard, E.M.W. Elisabethan World Picture (1943) 
• Spurgeon, C. Shakespeare's History Plays (1944) 
• Wilson, J.D. Fortunes of Falstaff (1943) 
• Bradley, A.C. Shakespearen Tragedy (1904) 
• Fabiny, T. (szerk.) Hamlet. Kétnyelvő kiadás, Ikon (1993) 
• Fabiny, T. (szerk.) Shakespeare and the Emblem (1984) 
•  Barber, C.L. Shakespeare's Festive Comedy (1959) 
•  Frye, Northrop, Natural Perspective (1965) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN 2370 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 2.0: 18-19. századi angol és amerikai irodalom  
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Tantárgy 
felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAN 2371, BAN 2372 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy 
elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász 
Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Péti 
Miklós 
Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások a társadalmi és kulturális változások hátterébe ágyazva tekintik át a 
tizennyolc-tizenkilencedik századi angol és amerikai irodalom legfıbb irányzatait, mőfajait, szerzıit és mőveit. 
A tárgy hangsúlyosan foglalkozik az irodalomtörténet-írásban gyakran szembeállított költészeti hagyományok 
(klasszicizmus és romantika) lehetséges kapcsolódási pontjaival, emellett azonban kiemelt figyelmet fordít a 
narratív mőfajok (különösen a regény) fejlıdésére is. A tárgy ezen kívül vázlatosan áttekinti a tizennyolc-
tizenkilencedik század dráma fejlıdését és a korszak kritikai örökségét is. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000.  
• Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
• Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001 (új kiadás). 
• Abrams, M. H. The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, New York: 

Oxford University Press, 1969. 
• Brown, M. Preromanticism, Stanford: Stanford University Press, 1991. 
• Davis, P., The Oxford English Literary History: Vol. 8: 1830–1880: The Victorians, Oxford: Oxford 

University Press, 2002. 
• Keymer, Th. és Mee, J. (szerk.) The Cambridge Companion to English Literature 1740–1830, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
• Richetti, J. The Cambridge Companion to the Eighteenth Century Novel, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
• Sitter, J. (szerk.) The Cambridge Companion to 18th c. Poetry, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 
• Watt, I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley: University of 

California Press, 1957, 2002. 
• Gray R., A History of American Literature, Oxford, Blackwell Publishers, 2004. 
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• Ruland R. and Bradbury M., From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, 
London, Penguin Books, 1992 (reprint). 

 
BAN 2371 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 2.1: 18-19. századi angol irodalom 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1310, BAN 2360, BAN 2372 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
Dr. Péti Miklós 
PhD, Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott szemináriumok az elıadások által felvetett néhány fontos jelenségre 
összpontosítanak, szövegelemzések útján. A tárgy elsajátítása során a hallgatók néhány jellegzetes költemény 
olvasásán keresztül át betekintést nyerhetnek Pope, Swift, Thomson, Gray, Blake, Wordsworth, Coleridge, 
Shelley, Byron, Keats, Arnold, Tennyson, Browning és Swinburne költészetébe, valamint megismerhetik a 
Defoe-tól Samuel Butlerig terjedı hatalmas regényirodalom emblematikus mőveit. A tárgy ezen kívül 
vázlatosan áttekinti a tizennyolc-tizenkilencedik század dráma fejlıdését és a korszak kritikai örökségét is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000.  
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001 (új kiadás). 
• Abrams, M. H. The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, New York: 

Oxford University Press, 1969. 
• Brown, M. Preromanticism, Stanford: Stanford University Press, 1991. 
• Davis, P., The Oxford English Literary History: Vol. 8: 1830–1880: The Victorians, Oxford: Oxford 

University Press, 2002. 
• Keymer, Th. és Mee, J. (szerk.) The Cambridge Companion to English Literature 1740–1830, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
• Richetti, J. The Cambridge Companion to the Eighteenth Century Novel, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
• Sitter, J. (szerk.) The Cambridge Companion to 18th c. Poetry, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 
• Watt, I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley: University of 

California Press, 1957, 2002. 
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BAN 2372 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 2.2: 18-19. századi amerikai irodalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1310, BAN 2360, BAN 2371 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott szemináriumok az elıadások által felvetett néhány fontos jelenségre 
összpontosítanak, szövegelemzések útján. A tárgy elsajátítása során a hallgatók néhány jellegzetes mő 
olvasásán keresztül betekintést nyerhetnek a legfontosabb korabeli amerikai szerzık munkásságába.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000.  
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001 (új kiadás). 
• Gray R., A History of American Literature, Oxford, Blackwell Publishers, 2004. 
• Ruland R. and Bradbury M., From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, 

London, Penguin Books, 1992 (reprint). 
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BAN 2380 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 3.0: Modern angol és amerikai irodalom 

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAN 2381 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

IV. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások az 1900-tól napjainkig tartó idıszak brit és amerikai irodalmát tekintik át 
a korszak tágabb értelemben vett társadalmi és kulturális változásainak figyelembevételével. A brit és észak-
amerikai közegben születı, de sok esetben globális vagy (poszt)koloniális viszonyoktól átszıtt szövegcsoport 
irányzatai, mőfajai, kánonjai, szerzıi és reprezentáns mővei határozzák meg a tantárgy tartalmát és szerkezetét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. 
• Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
• Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001 (új kiadás). 
• Marcus L., Nicholls P., szerk., The Cambridge History of Twentieth Century English Literature, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
• Zilboorg C., American Prose and Poetry in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press, 

2000. 
• King K., szerk., Modern Dramatists: A Casebook of Major British, Irish and American Playwrights, 

New York, Routledge, 2001. 
• Richard Ruland-Malcolm Bradbury: From Puritanism to Postmodernism, A History of American 

Literature, Penguin Books, 1991. 
 



 

| 88 | 

 

 
   BAN 2381 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 3.1: Modern angol és amerikai irodalom 

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1310, BAN 2370 

 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumok az elıadások által felvetett néhány fontos jelenségre összpontosítanak, szövegelemzések 
útján. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. 
• Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
• Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001 (új kiadás) 
• Marcus L., Nicholls P., szerk., The Cambridge History of Twentieth Century English Literature, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
• Zilboorg C., American Prose and Poetry in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press, 

2000. 
• King K., szerk., Modern Dramatists: A Casebook of Major British, Irish and American Playwrights, New 

York, Routledge, 2001. 
• Richard Ruland-Malcolm Bradbury: From Puritanism to Postmodernism, A History of American 

Literature, Penguin Books, 1991. 
 

BAN 3111 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 1.1: Angol fonológia 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2111 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi vagy tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az Angol Fonológia nevő kurzus célja az, hogy feltárja az angol nyelv hangtanának legfontosabb 
szabályszerőségeit és a szabályszerőségek általános elméleti hátterét. Alapvetı cél az összetettebb folyamatok 
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tárgyalása, a hangtan és a mondattan, valamint a hangtan és az alaktan összefüggéseinek vizsgálata. A kurzus 
során bemutatjuk az angol fonotaktika, szótagszerkezet és hangsúlyrendszer szabályszerőségeit is felhasználva 
a mai modern nem-lineáris fonológia eszköztárát. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatóknak önállóan kell alkalmazniuk összetettebb többszótagú szavak szótagszerkezeti 
elemzését, ismerniük kell az angol nyelv fontosabb fonotaktikai megszorításait, a szótagszerkezet és a 
hangsúlyrendszer lényeges összefüggéseit, a hangtan és az alaktan összefüggéseit.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom az Anglisztika Intézet könyvtárában. 
Ajánlott irodalom: 

• Harris, J. (1994): English Sound Structure, Blackwell, London & New York. 
• Giegerich, H. (1992): English phonology: An introduction Cambridge University Press, Cambridge. 
• Hogg, R. and C. B McCully. (1987): Metrical Phonology, CUP. Cambridge. 
 
 
 

BAN 3121 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 1.2: Angol alaktan és szóképzés 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy elıször az angol ige-és névszóragozás sajátosságainak rövid áttekintését adja. Az igeragozáson 
belül foglalkozik az igealakok (pl. fınévi igenév, szám, személy stb.), illetve az igei kategóriák (pl. idı, mód, 
aspektus) alaktani sajátosságaival. A névszóragozással kapcsolatban a többes szám, a nyelvtani nem és eset, 
valamint a fokozás alaktani sajátosságait vizsgálja. Ezután kerül sor az angol szóképzés különbözı fajtáinak 
részletes tárgyalására. Ezen belül alapvetıen két szóképzési eljárás, a toldalékolás és a szóösszetétel mellett 
szó esik egyéb, az angolban különösen gyakori és termékeny szóképzési eljárásokról, mint a konverzió, az 
elvonás, a mozaik- és betőszavak 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatóknak átfogó képet kell kapniuk az angol alaktan különbözı területeirıl, a szóképzés 
különbözı fajtáiról. Meg kell tudniuk nevezni a különbözı szóképzésekre vonatkozó megkötéseket, tisztában 
kell lenniük az allomorfia különbözı típusaival, a lexikon és a szóképzés összefüggéseivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom az Anglisztika Intézet könyvtárában. 
Ajánlott irodalom: 

• Katamba, F. (1993): Morphology. The Macmillan Press Ltd., London. (Chapters 1, 2, 3, 4)   
• Bauer, L. (1991): English Word-formation. Cambridge University Press, Cambridge / New York / Sydney 

/ Melbourne. (Chapters 3, 4, 7, 8) 
• Plag, I. (2003): Word-Formation in English. Cambridge University Press, Cambridge. 
• Spencer A. (1991): Morphological Theory. Blackwell, London& New York. 
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BAN 3131 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 1.4: Az angol nyelv generatív nyelvtanának alapjai 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Mecsnóber Tekla 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.- VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott szemináriumok célja az, hogy — a törzsképzésben szerzett rendszeres nyelvtani 
alapismeretekre építve — bevezessen néhány elméletibb, általánosabb nyelvészeti megközelítési mód 
(elsısorban az X-vonás elmélet) alapvetı fogalmaiba és módszereibe, és az egyes frázisok felépítését leíró 
szabályok megkeresésétıl a tagmondatok predikátumokból való levezetésén keresztül eljusson a különféle 
mozgatástípusokig és az igeneves mellékmondatok alanyi helyének kitöltését befolyásoló szabályokig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatóknak átfogó képet kell kapniuk az angol mondattan elméleti kérdéseirıl, készség 
szinten kell alkalmazniuk az X-vonás elmélet elemzésit, ismerniük kell a mondatösszetevık fıbb tulajdonságit, 
szerkezeti elemeit, képesnek kell lenniük egyszerő és összetett mondatok elemzésére, a különbözı 
transzformációk bemutatására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel.. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom az Anglisztika Intézet könyvtárában. 
Ajánlott irodalom: 

• Haegeman, L. (1994): Introduction to Government and Binding, Blackwell, Oxford. (2. kiad.) 
• Radford, A.(1988): Transformational Grammar: A first course. Cambridge University Press, 

Cambridge. 
 

BAN 3141 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 1.3: Szemantika és pragmatika 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy elıadás formájában ad áttekintést a szó- és mondatjelentés fıbb típusairól, vizsgálatának 
lehetıségeirıl. A vonatkozó kutatások eredményeit felhasználva, sorra veszi a nyelvi jelentés értelmezésének 
különbözı lehetıségeit, a jelentés és a nyelvtan, a jelentés és a megismerés összefüggéseit. Ezeken kívül 
vizsgálja, hogy a nyelvi közlés folyamatában miként befolyásolhatja a jelentés megértését és feldolgozását a 
közlési szituáció és a vele kapcsolatos körülmények, a beszélık személye és szándéka, a rendelkezésükre álló 
háttértudás, a köztük lévı különbözı viszonyok, illetıleg az ezekhez kapcsolódó társadalmi elvárások. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatóknak átfogó képet kell kapniuk az angol jelentéstan és pragmatika különbözı 
területeirıl, a jelentés és a nyelvtudomány egyéb területeinek összefüggéseirıl. Meg kell tudniuk nevezni a 
különbözı jelentéstani kategóriákat, tisztában kell lenniük a pragmatika alkalmazási területeivel, a lexikon és a 
jelentés összefüggéseivel. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom és szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Cruse, A. (2000): Meaning in Languag:, An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford 
University Press, Oxford. 

• Kiefer, F. (2000): Jelentéselmélet. Corvina, Budapest. 
• Levinson, S. C. (1983:): Pragmatics. Cambridge University Press, Cambridge. 
• Saeed, J. I. (1997): Semantics, Blackwell Publishers, Oxford. 
• Yule, G. (1996): Pragmatics. Oxford University Press, Oxford. 
 
 

BAN 3151 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 2.1: Az angol nyelv szókészlete és a szótárírás alapjai 
Tantárgy felelıse:  

Dr. Pıdör Dóra PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi vagy tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyik célja az angol nyelv szókészletének, illetve a szókészletben található rendszereknek a 
bemutatása szinkrón szempontból. Mind a szemasziológiai, mind pedig az onomasziológiai megközelítés 
felvázolásra kerül. A tantárgy másik célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a szókészlet írott/nyomtatott 
formában való megjelenítésének, azaz a szótárírásnak az elméleti és gyakorlati alapjaival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók megismerik a szótárírás alapjait, megismerkednek különbözı típusú szótárakkal és 
szótári jelölésekkel. A hallgatók megismerkednek a szócikkek sajátosságaival, felépítésével, illetve azzal, hogy 
mit érdemes önálló szócikk formájában felvenni egy szótárba. Ezek mellet sor kerül a szótárírás elméleti 
kérdéseinek bemutatására, mint például a mentális lexikon és a nyomtatott szótár páthuzamainak 
megvitatására.. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom és szótárak az Anglisztika Intézet könyvtárában és elektronikusan. 
Ajánlott irodalom: 

• Bauer, L.(1983): English Word-Formation. Cambridge University Press, Cambridge. (kijelölt részek). 
• Dirven, R. and Verspoor, M. (1998): Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Benjamins, 

Amsterdam. (2. és 3. fejezet). 
• Svensén, B. (1993) Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary-Making. Oxford 

University Press, Oxford. (kijelölt részek). 
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BAN 3161 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 2.2: Az angol nyelv változatai 
Tantárgy felelıse:  

Dr. Pıdör Dóra PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2111 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 

 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az angol nyelv standard brit angoltól különbözı fıbb regionális változatainak részletes 
bemutatása. Szó fog esni az adott változat (pl. skóciai angol, amerikai angol, ausztrál angol stb.) 
kialakulásának történelmi-társadalmi hátterérıl, továbbá nyelvészeti sajátosságairól, fıként a kiejtés és a 
szókészlet, illetve esetenként az alaktan és a mondattan területén is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók képesek felismerni az angol nyelv brit angoltól eltérı különbözı változatait, 
felismerik a fıbb alaktani, hangtani, lexikai különbségeket. Érintılegesen találkoznak a fıbb nyelvváltozatok 
közötti mondattani eltérésekkel is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom az Anglisztika Intézet könyvtárában. 
Ajánlott irodalom: 

• Crystal, D. (2003): The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University 
Press, Cambridge. (2. kiadás). 

• McArthur, T. (szerk.) (1992): The Oxford Companion to the English Language. Oxford University 
Press, Oxford. 

• McCrum, R., Cran, W. and MacNeil, R. (1992): The Story of English. Penguin Books. (2. javított 
kiadás). 

 
 
 

BAN 3171 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 2.3: Angol alkalmazott nyelvészet 
Tantárgy felelıse:  

Dr. Pıdör Dóra PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Radnai Zsófia  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb kommunikáció-elmélettel, a nyelvoktatási módszerek 
történetével, az egyes nyelvoktatási módszerek és a nyelvészeti irányzatok kapcsolatával. Foglalkozik a 
kommunikáció és a kommunikatív kompetencia fogalmával, a tartalomközpontú nyelvoktatási módszerekkel, 
az interdiszciplináris nyelvoktatással. Különös hangsúlyt kap majd a kéttannyelvő iskolákban folyó képzés, 
valamint azok a lehetıségek, melyek a tömegkommunikációs eszközök és más tankönyveket kiegészítı 
anyagok alkalmazásában rejlenek.   A kurzus résztvevıi megismerkedhetnek az angol nyelv változataival, 
valamint kultúraközvetítı szerepével, a szociolingvisztika alapjaival. A hallgatók elsajátítják a nyelvoktatásban 
felhasználható nyelvtanulási stratégiákat továbbá a drámatechnikai alapokat is.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvoktatási módszerek és irányzatok közötti helyes választás képességének kialakítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
.Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom az Anglisztika Intézet könyvtárában. 
Ajánlott irodalom: 

• Bárdos, J. (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Beebe, L. (1988): Issues in Second Language Acquisition. Newbury House, New York.  
• Brown,H.D. (1994): Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall International, 

London. 
• Byrne, D. (1995): Teaching Oral English. Longman, Harlow. 
• Grundy, P. (1994): Newspaper., OUP, Oxford.. 
• Hughes, A. (1990): Testing for Language Teachers. CUP, Cambridge. 
• Kramsch, C. (1994): Context and Culture in Language Teaching. OUP, Oxford. 
• Oxford, R. (1990): Language Learning Strategies. Newbury House Publishers, New York. 
• Willis, J. (1998): A Framework for Task-Based Learning. Longman, Harlow. 
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BAN 3181 Nyelvészeti mőhelymunka 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099   
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Csides Csaba 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı azon  

nyelvészeti sávot 
végzık számára, akik 

nyelvészetbıl 
szakdolgoznak 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyik célja, hogy megismertesse a hallgatót tudományos igényő nyelvészeti szakszövegekkel a 
nyelvtudomány különbözı területeirıl. A tantárgy másik, igen fontos célja az, hogy fejlessze a hallgatók 
kritikai-elemzı készségét az adott nyelvészeti szakszövegek megvitatásán keresztül. Lehetıség fog továbbá 
nyílni arra is, hogy a hallgatók bemutassák önálló kutatómunkájuk eredményeit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók kritikai, elemzı képességének fejlesztése mellet a tudományos cikkek felépítésének érvelési 
technikáinak megismertetése a cél. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Nyelvészeti cikk vagy könyvfejezet önálló kritikai ismertetése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Nyelvészeti szakkönyvek, szótárak 
Ajánlott irodalom: 
A hallgatók kutatási témáinak megfelelıen. 

 
 

BAN 3191, 3192 Fejezetek az angol nyelvészetbıl 3.1, 3.2: Nyelvészeti és nyelvtörténeti szövegolvasás 
Tantárgy felelıse:  

Prof. dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 2160 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba  
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra  

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
V. -VI. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Mindkét szeminárium nyelvészeti szakszövegek olvasásával és megbeszélésével, fontos nyelvtörténeti források 
olvasásával, megbeszélésével és elemzésével foglalkozik. A tantárgy segítséget nyújthat a hallgatóknak a 
nyelvészeti-nyelvtörténeti tárgyú szakdolgozatuk megírásához és a további nyelvészeti tanulmányaikhoz 
szükséges ismeretek elsajátításában és elmélyítésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók elsajátítják a nyelvészeti cikkek tudományos érvelésének módszereit, jártasságot 
szereznek a nyelvészeti témájú szakirodalom kritikai szemlélető olvasásában, elemzésében. A kurzus legfıbb 
célja, hogy a hallgatókban kialakuljon a tudományos munkák kételkedı, kritikai olvasásának igénye. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Két nyelvészeti cikk vagy könyvfejezet kritikai elemzése házi dolgozat formájában, rendszeres aktív részvétel 
az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 
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Az adott oktató szakterülete szerint a 2-3 mő a következı listából: 
• Aronoff, Mark (1976) Word-formation in Generative Grammar. Linguistic Inquiry Monographs 1. The 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England. 
• Burrow, J.A., & Turville-Petre, Thorlac (1996). A book of Middle English (2nd ed.). Blackwell, 

Oxford. 
• Cassidy, F.G., & Ringler, R. N. (Eds.) (1971). Bright’s Old English grammar & reader (3rd ed.). Fort 

Worth: Harcourt Brace Jovanovich. 
• Davis, Norman (Ed.) (1953). Sweet’s Anglo-Saxon primer (9th ed.). Oxford: Clarendon Press. 
• Freeborn, Dennis (1998). From Old English to Standard English (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 
• Görlach, Manfred (1991). Introduction to Early Modern English. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
• Stekauer, P. (2005). Meaning Predictability in Word-Formation. Amsterdam-Philadelphia: John 

Benjamins. 
• Stekauer, P. (1998). An Onomasiological Theory of English Word-Formation. Amsterdam-

Philadelphia: John Benjamins. 
 
 

BAN 3311 Angolszász történelem és kultúra 2: Történelmi és kulturális vizsgálódások 
Tantárgy felelıse: 
dr. Beretzky Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, BAN 2231 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
dr. Beretzky Ágnes 
dr. Fodor Júlia 
dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében indítandó kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy a hallgatók elmélyítsék a törzsképzés 
történelmi és kulturális áttekintése keretében érintett egy-egy részterületre vonatkozó tudásukat.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy egy történelmi korszak behatóbb megismertetésén keresztül alkalmat teremt a diákok 
interdiszciplináris szemléletének kialakítására, elısegíti az angol és a magyar nyelvő kultúrák közti 
párhuzamok tanulmányozását, és elmélyíti a hallgatók magas szintő nyelvi tudását a történelem és kultúra 
területén. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

órai rendszeres részvétel 
házi feladat 
referátum 
zárthelyi dolgozat 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Lee, S. J., Aspects of British Political History, Routledge, London, 1996. 
• McArthur, B. (ed.), The Penguin Book of 20th Century Speeches, Penguin, London, 1992. 
• Foster, R. F., The Oxford History of Ireland, Oxford UP, London, 1989. 
• Johnson, P. (ed.), 20th Century Britain: Economic, Social and Cultural Change, Longman, London, 1996. 
• Guy, John. Tudor England. Oxford: Oxford University Press, 1988. 
• Girouard, Mark. Life in the English Country Houses. New Haven and London: Yale University Press, 

1978. 
• Halliday, F.E. An Illustrated Cultural History of England. London: Thames and Hudson, 1981. 
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BAN 3321 Fejezetek az angolszász irodalomból 1: A korai angol irodalom  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 
*BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Péti Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Kiricsi Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a korai angol irodalmat az alábbi tematikus megközelítésben kívánja feldolgozni: a mőfajok változása 
, költészetelmélet, a biblia szerepe, a prédikáció mőfaja,  klasszikus hagyomány továbbélése, a szerelem 
ábrázolása, a nık szerepe , a gyermekek ábrázolása, a házasság témája, a fortuna ábrázolása, az idı témája, a 
theatrum mundi toposza, a kép és a szó kapcsolata, az aranykor mítosza, történelemszemlélet stb.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Curtius, E.R., Europische literatur und die lateinishes  Mittelalter, Francke, Bern, 1948. 
• LEWIS, C.S., The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, Cambridge 

University Press, Ca,mbridge, 1964. 
• Rivers, Isabel, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry, George Allen and Unwin, 

London, 1979. 
 

  BAN 3331 Fejezetek az angolszász irodalomból 2: A modern brit irodalom   
Tantárgy felelıse: 
dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok célja, hogy az irodalomtörténeti áttekintésben csak röviden vagy 
egyáltalán nem tárgyalt, de fontos jelenségekkel, szerzıkkel és mővekkel részletesebben is megismertesse a 
hallgatókat. A kurzusok középpontjában egy-egy meghatározott nézıpontból kiválogatott szövegcsoport 
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alapos, a társadalmi és irodalmi-kulturális kontextust egyaránt figyelembe vevı feldolgozása áll. A kurzusok az 
1750-tıl napjainkig terjedı idıszak brit irodalmára koncentrálnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Childs P., Modernism (New Critical Idiom series), Routledge, London. 
• David D. szerk., Cambridge Companion to the Victorian Novel, Cambridge University Press, Cambridge, 

2001. 
• Bristow J. szerk., Cambridge Companion to Victorian Poetry, Cambridge University Press, Cambridge, 

2000. 
• Levenson M., szerk. The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press, Cambridge, 

1999. 
• Richetti J. szerk., Cambridge Companion to the Eighteenth Century Novel, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1996. 
 
 

  BAN 3341 Fejezetek az angolszász irodalomból 3: Az észak-amerikai irodalom   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok célja, hogy az irodalomtörténeti áttekintésben csak röviden vagy 
egyáltalán nem tárgyalt, de fontos jelenségekkel, szerzıkkel és mővekkel részletesebben is megismertesse a 
hallgatókat. A kurzusok középpontjában egy-egy meghatározott nézıpontból kiválogatott szövegcsoport 
alapos, a társadalmi és irodalmi-kulturális kontextust egyaránt figyelembe vevı feldolgozása áll. A kurzusok az 
1800-tól napjainkig terjedı idıszak amerikai irodalmára koncentrálnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Bradbury M., The Modern American Novel, Oxford UP, Oxford, 1983. 
• Bradbury M. and Ro, R., Contemporary American Fiction, Edward Arnold, London, 1987. 
• Perkins D., A History of Modern Poetry, Harvard UP, Cambridge, MA, 1987. 
• Bercovitch, S. (ed.), Reconstructing American Literary History, Harvard UP, Cambridge Mass., 1986. 
• Andrews, W. Foster, F. and Harris, T. (eds.), The Oxford Companion to African-American Literature, 

Oxford UP, Oxford,1996.  
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BAN 3351 Fejezetek az angolszász irodalomból 4: Bevezetés a posztkoloniális irodalmakba    

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Nagy 
Judit 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Pıdör Dóra 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok a Brit-szigetek egy-egy kelta gyökerő kultúrájába adnak bevezetést. A 
történelmi háttér felvázolása mellett szólnak az angol civilizáció által sokáig háttérbe szorított kultúrák és 
irodalmak jellegzetes korszakairól, témáiról, megnyilatkozási formáiról, mőfajairól, alakjairól és mőveirıl.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Davies J., A History of Wales, Penguin, London, 1993. 
• Deane S., A Short History of Irish Literature. London etc: Hutchinson and Notre Dame: University of 

Notre Dame Press, 1986. 
• Foster R. F. szerk., The Oxford (Illustrated) History of Ireland, Oxford University Press, Oxford, 1989 

(különösen Declan Kiberd, “Irish Literature and Irish History”, 275-337. o.). 
• Craig, C. et al., History of Scottish Literature, Aberdeen Univ. Press, Aberdeen, 1987-89. 
• Johnston, D., The Literature of Wales, Univ. of Wales, Cardiff Press, 1994. 

 
  BAN 3361 Irodalomelmélet 3: Alternatív kánonok  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok a hagyományos angol-amerikai irodalmi kánonnal szemben az utóbbi 
évtizedekben egyre erısebben megnyilvánuló kritikákat veszik tüzetesebb vizsgálat alá. Emellett részletes 
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betekintést nyújtanak az angol nyelvő irodalmak egy-egy alternatív megközelítésébe, amelyekben pl. a nıi 
szerzık, a népszerő irodalom vagy az egykori gyarmatbirodalom utódállamaihoz kötıdı angol nyelvő irodalom 
játszik kiemelt szerepet. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Rimon-Kennan, Sh., Narrative Fiction, Routledge, London, 1983. 
• Bradbury, M., The British Novel, Secker and Warburg, London, 1993.   
• Stevenson, R., Modernist Fiction, Harvester Wheatsheaf, H.Hempstead, 1992.  
• Innes, Ch., Modern British Drama 1890-1990, CUP, Cambridge, 1992.  
• Esslin, M., The Theatre of the Absurd, Penguin, London, 1961. 
• The Cambridge Companions to Literature, CUP, Cambridge, 1990. 
• Perkins D., History of Modern Poetry I-II, Harvard UP, Cambridge, etc., 1990.  
• Grierson, H.J.C. and Smith, J.C., A Critical History of English Poetry, Continuum, Athlone, 1983.  

 
 
 

BAN 3371 Irodalomelmélet 2: Az angol irodalom mőfajai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalinő 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok a hagyományos angol-amerikai irodalmi kánonnal szemben az utóbbi 
évtizedekben egyre erısebben megnyilvánuló kritikákat veszik tüzetesebb vizsgálat alá. Emellett részletes 
betekintést nyújtanak az angol nyelvő irodalmak egy-egy alternatív megközelítésébe, amelyekben pl. a nıi 
szerzık, a népszerő irodalom vagy az egykori gyarmatbirodalom utódállamaihoz kötıdı angol nyelvő irodalom 
játszik kiemelt szerepet. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 
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Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), Palgrave Macmillan, London, 2000. 
• Loomba A., Colonialism/Postcolonialism (New Critical Idiom), Routledge, London,1998. 
• Ashcroft B. et al., Post-Colonial Studies: The Key Concepts, Routledge, London, 2000. 
• Showalter E., A Literature of Their Own, Virago Press, London, 1999 (átdolgozott és bıvített kiadás). 
• During, S., The Cultural Studies Reader, Routledge, New York, 1999. 
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  BAN 3381 Irodalomelmélet 1: Az irodalomelmélet alapjai    

Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus elıször történeti, majd szinkron megközelítésben tekinti át az irodalomelmélet legfontosabb kérdéseit. 
A történeti áttekintés az alábbi szempontok szerint történik: mimetikus elméletek, pragmatikus elméletek, 
expresszív elméletek, objektív elméletek. A 20. század második felének irányai közül az alábbiakat kívánja 
áttekinteni: posztstrukturalizmus, szemiotika, pszichoanalitikus kritika, recepcióesztétikai kritika, neomarxista 
kritika, feminista irányzatok.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Lodge, D., Modern Criticism and Theory, Longman, London, 1998. 
• Newton, K.M.. Twentieth-Century Literary Theory. A Reader, Macmillan, London, 1998. 
• Rylance, R., Debating Texts. A Reader in Twentieth Century Literary Theory and Method, Open 

University Press, Milton Keynes, 1987. 
 
 BAN 3382 Az angolszász történelem és kultúra 1: Az angolszász történettudomány alapjai  

Tantárgy felelıse: 
Dr. BeretzkyÁgnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1312 
 
Oktatás nyelve: 

Angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a történetírás és történelemszemlélet korokon átívelı áttekintése, különös tekintettel a közelmúlt 
angol történetírásában felvetett problémákra. A tárgy foglalkozik a historiográfia fogalmával, a spekulatív 
történetírás nagy, korokon átívelı kérdéseivel: ilyenek például, hogy mik vagy kik a történelem legfıbb 
alakítói, milyen a történelem iránya, valamint a fejlıdés problematikája. Különös hangsúlyt kap a XIX. századi 
angol történetírás, valamint annak XX. századi kritikája, majd a tudományos történetírás kialakulása is. A félév 
második felében a kritikai történetírás részeként a forráskritika, valamint a szerzıt befolyásoló tényezık 
(elfogultság, elıítélet) elemzése zajlik.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A történelem és a történettudomány.  
A történettudomány definíciói.  
A spekulatív történettudomány fıbb területei. 
A kritikai történettudomány fókuszpontjai. 
A brit történettudomány: a whig-tradíció és kritikája. 
Szövegkritikai elemzés az elıítéletrıl, a demagógiáról tanultak alapján. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• politikusi beszéd és szövegelemzések-értelmezések megadott szempontok alapján 
• év végi vizsga 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• MacArthur,B. (ed.) The Penguin Book of Twentieth-Century Speeches. Penguin: 1992. 
• Carr, e. What is history?New York, Random House:1961. 
• Carlyle, Th. Heroes and Hero Worship.In: Collected Works, Vol XII. London: Chapman and Hall: 1869. 
• Taylor, A.J.P.. English History, 1914-45. Penguin: 1975.  
• Toynbee, A. The Study of History. Abridged Vols I-VI. (by Sommervell, D. C.). OUP. 1987. 
• Allport, G. The Nature of Prejudice. Addison-Wesley Pub. Co: 1954 

 
 
 
 
 

  BAN 3391 Irodalmi-kulturális mőhelymunka   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099, *BAN 1310 

Oktatás 
nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok a hagyományos angol-amerikai irodalmi kánonnal szemben az utóbbi 
évtizedekben egyre erısebben megnyilvánuló kritikákat veszik tüzetesebb vizsgálat alá. Emellett részletes 
betekintést nyújtanak az angol nyelvő irodalmak egy-egy alternatív megközelítésébe, amelyekben pl. a nıi 
szerzık, a népszerő irodalom vagy az egykori gyarmatbirodalom utódállamaihoz kötıdı angol nyelvő irodalom 
játszik kiemelt szerepet. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók érdeklıdése szerint 
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BAN 3498 A szakdolgozatírás módszertana 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fodor Júlia PhD  

 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099  

*BAN 1310 (irodalmi-kulturális 
témából szakdolgozóknak) 

*BAN 2160 (nyelvészeti témából 
szakdolgozóknak) 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Beretzky Ágnes 
Bernhardt Dóra 
Dr. Csides Csaba 
Dr. habil. Fabiny 
Tibor 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber Tekla 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Prof. dr. Pavel 
Stekauer 
Dr. Stróbl Erzsébet 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı  

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag ér formailag korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkednek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot, az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím és stílus megválasztásának mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia stb. rendszerét.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szakdolgozó kutatási eredményinek, egyes készülıben lévı fejezeteinek bemutatása órai kiselıadások 
keretében, azok megvitatása, rendszeres aktív részvétel az órákon.  
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szakdolgozatok, szakkönyvek, szótárak, tudományos cikkek. 
Ajánlott irodalom: 
• Richard D. Altick and John J. Fenstermaker: The Art of Literary Research, 4th edition, W. W. Norton & 

Company, 1993. 
• Jacques Barzun and Henry F. Graff: The Modern Researcher, Belmont: Wadsworth Publishing Company; 

2004.   
• Alastair Fowler, How to Write, Oxford: OUP, 2007. 

• Douglas Crews and Fredrick C. Crews (szerk.): Random House Handbook, 6th Revised Edition, 
Columbus: McGraw-Hill Companies, 1992. 

• A hallgatók szakdolgozati témái szerint. 
 
 

BAN 4001 Nyelvi készségek fejlesztése 1: Szóbeli elıadások tervezése és megtartása 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

GyJ 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a szóbeli elıadások témájának megválasztását, az anyaggyőjtést, azok válogatását, a végleges elıadás 
logikai vázának megszerkesztését, az elıadás megtartását és a hallgatóság által feltett kérdésekre történı 
válaszadás legfontosabb jellemzıit tárgyalja interaktív elıadás formájában, bemutatva a szóbeli elıadáshoz 
használható multimédiás eszközöket is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a kommunikatív kompetencia fejlesztését, ezen belül a szóbeli elıadások megtartásához szükséges 
készségekkel kapcsolatos ismeretek elméleti elsajátítását és azok gyakorlati alkalmazását tekinti feladatának. 
Ennek részeként különös hangsúlyt helyez az interkulturális kommunikációs készségek és kompetenciák 
kialakítására.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kiselıadás tartása 
• Órákon való rendszeres részvétel 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Grussendorf, M. (2007) English for Presentation, OUP, Oxford, New York 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

Ajánlott irodalom: 
• Antion, T., Business Presentations, Anchor Publishing, Landover Hills, 1998. 
• Bradbury, A., Successful Presentation Skills, The Sunday Times, London, 2000. 
• Whetten D and Cameron, K., Supplement A - Making oral and written presentations in Developing 
Management Skills. Reading, Mass., Addison-Wesley, 1995. 
• McEwan, J.& Glendinning, H. E. Information Technology, OUP, Oxford: New York, 1998. 

 



 

| 106 | 

 

 
BAN 4002 Nyelvi készségek fejlesztése 2: Haladó szövegírási gyakorlatok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy tovább fejlessze a Nyelvfejlesztés 2.2: Íráskészség-fejlesztés (BAN 1022) kurzuson 
elsajátított ismereteket. Emellett különféle mőfajú és stílusú szövegek (kritika, szinopszis, tudományos 
értekezés, stb.) stílusjellemzıit és írását tanítja, valamint felkészít a szakdolgozat megírására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus órái egyrészt irányított feladatokból állnak, melyek elısegítik a szövegalkotási technikák elsajátítását, 
másrészt teret enged a kreatív írás gyakorlásának. A szövegalkotási kompetencia különbözı – tartalmi, 
szerkezeti, szókincs- és nyelvhasználati, formai – elemeinek gyakorlásán túl a kurzus a kreatív írás mőfájába is 
bevezeti a hallgatókat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Beadandó szövegírási feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Oshima, A. and Hogue A., (1997) Introduction to Academic Writing, Longman, New York NY. 
• Oshima, A and Hogue A., (1999) Writing Academic English, Longman, New York, NY. 

• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 
Ajánlott irodalom: 
• Evans, Virginia, Successful Writing Proficiency, Express Publishing, Swansea, 1997. 
• Reid, Joy M., The Process of Composition, Longman, White Plains NY, 2002. 
• Davis, J. and Liss R., Effective Academic Writing 3, OUP, Oxford, New York, 2006. 

 



 

| 107 | 

 

 
BAN 4003 Nyelvi készségek fejlesztése 3: Speciális nyelvfejlesztés 1 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja elsısorban a hallgatók aktív és passzív nyelvtudásának szinten tartása, illetve bıvítése 
tudományos cikkek olvasása és megvitatása révén. A szóbeli és írásbeli elıadói készségek szinten tartása és 
fejlesztése a nyelvtani és stílusbeli precizitásra összpontosítva szintén nagy teret kap. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kommunikatív nyelvi kompetencia elemei - a hallgató saját véleményének szóbeli és írásbeli kifejezésére 
való képessége - mellett a tantárgy hangsúlyt helyez a bonyolultabb szövegek megértését jelentı olvasási 
kompetenciára; egyes témák kapcsán elıtérbe kerül az interkulturális kompetencia fejlesztése is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kiselıadás 
• Szókincs és nyelvi kifejezés alapú kvíz, teszt 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• különféle aktualitással bíró audio-vizuális anyagok, újságcikkek stb. 
•  hallgatók érdeklıdésének figyelembevételével az oktató által összeállított cikkgyőjtemény 
Ajánlott irodalom: 
• Evans, V. and Dooley, J., Upstream Proficiency és Upstream Proficiency Workbook, Express Publishing, 

Newbury, 2002. 
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BAN 4004 Nyelvi készségek fejlesztése 4: Speciális nyelvfejlesztés 2 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Fischer Andrea 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja elsısorban a hallgatók aktív és passzív nyelvtudásának szinten tartása, illetve bıvítése 
tudományos cikkek olvasása és megvitatása révén. A szóbeli és írásbeli elıadói készségek szinten tartása és 
fejlesztése a nyelvtani és stílusbeli precizitásra összpontosítva szintén nagy teret kap. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kommunikatív nyelvi kompetencia elemei - a hallgató saját véleményének szóbeli és írásbeli kifejezésére 
való képessége - mellett a tantárgy hangsúlyt helyez a bonyolultabb szövegek megértését jelentı olvasási 
kompetenciára; egyes témák kapcsán elıtérbe kerül az interkulturális kompetencia fejlesztése is 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kiselıadás 
• Szókincs és nyelvi kifejezés alapú kvíz, teszt 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• különféle aktualitással bíró audio-vizuális anyagok, újságcikkek stb. 
•  hallgatók érdeklıdésének figyelembevételével az oktató által összeállított cikkgyőjtemény 

Ajánlott irodalom: 
• Evans, V. and Dooley, J., Upstream Proficiency és Upstream Proficiency Workbook, Express Publishing, 

Newbury, 2002. 
 
 
 

BAN 4005 Nyelvi készségek fejlesztése 5: Szövegelemzési gyakorlatok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 
magyar/angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Prof. dr. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szövegelemzési gyakorlatok során a hallgatók megismerkedhetnek a szövegelemzés módszereivel és azok 
elméleti hátterével. A szövegek elemzése többféle szempontból történik: mind szemiotikai, fonetikai, 
fonológiai, morfológiai, szintaktikai, mind pedig szemantikai aspektusból. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a nyelvészeti aspektusokból történı alapvetı szövegelemzési kompetenciák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat, 
• szeminárium dolgozat, 
• rendszeres részvétel az órákon, 
• órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

Ajánlott irodalom: 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

 
 
 

 BAN 4301 Angolszász és posztkoloniális történelem és országismeret 1: Témák a brit 
történelembıl  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fodor Júlia PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

Angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
III. -VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében indítandó kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy a hallgatók elmélyítsék a törzsképzés 
brit történelmi áttekintése keretében érintett egy-egy politikai, gazdasági, társadalmi, eszme-, valamint 
kultúrtörténeti vonatkozású részterülettel kapcsolatos tudásukat. A kurzusok tárgyalhatják még a brit-magyar 
kapcsolatok egyes aspektusait is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Kritikai gondolkodás fejlesztése  
Társadalmi érzékenység elmélyítése 
Önfejlesztés 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres részvétel az órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Cartledge, B. The Will To Survive. Timewell Press, 2006. 
• Lee, S. J., Aspects of British Political History, Routledge, London, 1996 
• McArthur, B. (ed.), The Penguin Book of 20th Century Speeches, Penguin, London, 1992. 
• Foster, R. F., The Oxford History of Ireland, Oxford UP, London, 1989. 
• Johnson, P. (ed.), 20th Century Britain: Economic, Social and Cultural Change, Longman, London, 

1996.etc 
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 BAN 4302 Angolszász és posztkoloniális történelem és országismeret 2: Ír történelem és 
országismeret  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fodor Júlia PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Pıdör Dóra 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kelta hitvilág és a kereszténység elterjedésétıl egészen az 1998-as Belfasti Egyezményig vizsgáljuk Írország 
történelmének fontosabb politikai, gazdasági, társadalmi, eszme-, valamint kultúrtörténeti vonatkozású 
mérföldköveit, különös tekintettel a függetlenségi törekvésekre a 19. és 20. században. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Kritikai gondolkodás fejlesztése  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres részvétel az órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Foster, R. F., The Oxford History of Ireland, Oxford UP, London, 1989.  
• Foster. R. F., The Oxford Illustrated History of Ireland, Oxford University Press, London, 1989 
• Johnson, P. (ed.), 20th Century Britain: Economic, Social and Cultural Change, Longman, London, 

1996.etc 
• Kee, R., Ireland: A History, Abacus, London, 2003. 

 
 

BAN 4304 Posztkoloniális film és társadalom 1: Brit társadalom és irodalom filmen 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Stróbl Erzsébet  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a diákok országismereti tudásának a gyarapítása a brit filmtörténet segítségével. Noha a kurzus 
figyelmet szentel filmnyelvi kérdéseknek is, a vizuális ábrázolás módjairól elsısorban az ábrázolt társadalmi 
közegben felmerülı témák függvényében lesz szó. Az alapvetıen tematikus megközelítés bizonyos társadalmi 
rétegek (pl. munkásosztály), illetve bizonyos szociológiai jelenségek (pl. a szabadidı eltöltése) bemutatását 
fogja vizsgálni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Társadalmi érzékenység elmélyítése 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• zárthelyi dolgozat 
•  szóbeli beszámoló 
• órai aktivitás 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• F Justine, A, British Cinema: Past and Present, London, Routledge, 2000 

Ajánlott irodalom: 
• Jeffry, R. Films and British National Identity: From Dickens to Dad’s Army, Manchester, Manchester 

UP, 1997.  
• Philip G. The British Working Class in Postwar Film, Manchester, Manchester UP, 2003 

 

BAN 4305 Posztkoloniális film és társadalom 2: Az ír társadalom filmen 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson az elmúlt évtizedek ír, illetve ír témájú filmtermésébe, és azoknak 
elemzését is adja. A kurzus során közösen megtekintett filmek elemzése során azon lesz a hangsúly, hogy az ír, 
angol, illetve amerikai gyártású filmek milyen (eltérı) módokon láttatják az ír történelmet és társadalmat, 
milyen problémákat vetnek fel, és esetleg milyen megoldásokat sugallnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Társadalmi érzékenység elmélyítése 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• zárthelyi dolgozat 
•  szóbeli beszámoló 
• órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rockett, K., Gibbons, L. and Hill, J., Cinema and Ireland, London, Routlegde, 1987. 
• F Justine, A, British Cinema: Past and Present, London, Routledge, 2000 

Ajánlott irodalom: 
• Cullingford, E. B., Ireland’s Others: Gender and Ethnicity in Irish Literature and Popular Culture, Cork 

University Press, Cork, 2001. 
• The Yale Journal of Criticism: The Theatre of Irish Cinema, 15. évf., 1. sz., Yale University and Johns 

Hopkins University Press, 2002. 
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  BAN 4307 Fejezetek a posztkoloniális irodalmakból 1: Témák az ír irodalomból 1.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Pıdör 
Dóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III.-VI. 
Értékelés módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy az érdeklıdı hallgatók az ír-gael, illetve 
angol nyelvő ír irodalom egyes korszakaival, mőfajaival, mőveivel alaposabban is megismerkedhessenek. 
Kiemelt témák lesznek az ír mondakörök, a bárd-költészet, az angol nyelvő ír irodalmi identitás kialakulása, 
valamint a 19-20. század ír prózája és drámaköltészete. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Seamus, D., szerk. The Field Day Anthology of Irish Writing, Field Day Publications, Derry, 1991. 
• Norman, A. J., Anglo-Irish Literature. Dublin: Macmillan, 1982. 
• Kurdi, M. szerk., Critical Anthology for the Study of Modern Irish Literature. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

2003. 
• McCone, K., Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. An Sagart, Maynooth, 1991. 
• Vance, N., Irish Literature since 1800, Longman, London, 2002. 

 
 

  BAN 4308 Fejezetek a posztkoloniális irodalmakból 2: Témák az ír irodalomból 2.    
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Pıdör 
Dóra 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III.-VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy az érdeklıdı hallgatók az ír-gael, illetve 
angol nyelvő ír irodalom egyes korszakaival, mőfajaival, mőveivel alaposabban is megismerkedhessenek. 
Kiemelt témák lesznek az ír mondakörök, a bárd-költészet, az angol nyelvő ír irodalmi identitás kialakulása, 
valamint a 19-20. század ír prózája és drámaköltészete. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Seamus, D., szerk. The Field Day Anthology of Irish Writing, Field Day Publications, Derry, 1991. 
• Norman, A. J., Anglo-Irish Literature. Dublin: Macmillan, 1982. 
• Kurdi, M. szerk., Critical Anthology for the Study of Modern Irish Literature. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

2003. 
• McCone, K., Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. An Sagart, Maynooth, 1991. 
• Vance, N., Irish Literature since 1800, Longman, London, 2002. 

 
 

BAN 4311 Ír kulturális ismeretek 1: Ír nyelv 1 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

ír/magyar 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi  Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezetést kíván nyújtani Európa egyik legrégebbi irodalmi hagyományával rendelkezı, ám ma már 
csak néhány tízezer anyanyelvő beszélıt számláló nyelvébe. A kurzus elsıdleges célja, hogy a diákok 
elsajátítsák az ír nyelv helyesírásának, hangtanának, nyelvtani rendszerének és szókincsének az alapjait. A 
hallgatók továbbá tájékoztatást fognak kapni az ír nyelv jelenlegi helyzetérıl, illetve ezen helyzet 
kialakulásának szociolingvisztikai hátterérıl. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja az ír nyelv alapjainak elsajátítása a kiejtés, a helyesírás, a nyelvtan és a szókincs területén, 
valamint az ezekre épülı kommunikatív kompetenciák megalapozása. A kurzus az alapvetı grammatikai 
struktúrák és az alapszókincs megismertetésére törekszik, de hangsúlyt kapnak az implicit és tényszerő 
kulturális kompetenciák is.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• röpdolgozatok; 
• rendszeres részvétel az órákon; 
• órai aktivitás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által készített nyelvtani és helyesírási összefoglalók, szószedetek és feladatok, valamint az 

ajánlott irodalom egyes szemelvényei. 
Ajánlott irodalom: 
• Ó Dónaill, É.: Essential Irish Grammar: a Teach Yourself Guide. McGraw-Hill, 2011. 
• Ó Sé, D. – Shiels, J.: Teach Yourself Irish. Hodder and Stoughton, 2003. 
• Ní Ghráda, M.: Progress in Irish. The Educational Company of Ireland, 1980. 
• Foclóir Póca (English-Irish, Irish-English Dictionary). An Gúm, Baile Átha Cliath (Dublin), 2003. 
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BAN 4312 Ír kulturális ismeretek 2: Ír nyelv 2 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 4311 

 
Oktatás nyelve: 

ír/magyar 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy tovább fejlessze azon hallgatók ír nyelvtudását, akik elvégezték az BAN 4311-es kurzust 
(„Ír nyelv 1”) mind a kiejtés, mind a nyelvtan, mind pedig a szókincs terén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tovább bıvíti az ír nyelven való kommunikációs kompetenciákat (szókincs, grammatikai struktúrák, 
beszédkészség, hallás utáni értés, olvasási készség), de elıtérbe kerül az írásbeli szövegalkotás és 
szövegértelmezés is.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• röpdolgozatok 
• rendszeres részvétel az órákon; 

órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által készített nyelvtani összefoglalók, szószedetek és feladatok, valamint az ajánlott 

irodalom egyes szemelvényei. 
Ajánlott irodalom: 
• Ó Dónaill, É.: Essential Irish Grammar: a Teach Yourself Guide. McGraw-Hill, 2011. 
• Ó Sé, D. – Shiels, J.: Teach Yourself Irish. Hodder and Stoughton, 2003. 
• Ní Ghráda, M.: Progress in Irish. The Educational Company of Ireland, 1980. 
• Foclóir Póca (English-Irish, Irish-English Dictionary). An Gúm, Baile Átha Cliath (Dublin), 2003. 

 
 
 

BAN 4313 Ír kulturális ismeretek 3: Ír nyelv 3 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 4312 

Oktatás nyelve: 
ír/magyar 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI.  

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy tovább fejlessze azon hallgatók ír nyelvtudását, akik elvégezték a BAN 4312-es kurzust 
(„Ír nyelv 2”) mind a kiejtés, mind a nyelvtan, mind pedig a szókincs terén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tovább bıvíti az ír nyelven való kommunikációs kompetenciákat (szókincs, grammatikai struktúrák, 
beszédkészség, hallás utáni értés, olvasási készség), de elıtérbe kerül az írásbeli szövegalkotás és 
szövegértelmezés is. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• röpdolgozatok 
• rendszeres részvétel az órákon; 
• órai aktivitás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által készített nyelvtani összefoglalók, szószedetek és feladatok, valamint az ajánlott 

irodalom egyes szemelvényei. 
Ajánlott irodalom: 
• Ó Dónaill, É.: Essential Irish Grammar: a Teach Yourself Guide. McGraw-Hill, 2011. 
• Ó Sé, D. – Shiels, J.: Teach Yourself Irish. Hodder and Stoughton, 2003. 
• Ní Ghráda, M.: Progress in Irish. The Educational Company of Ireland, 1980. 
• Foclóir Póca (English-Irish, Irish-English Dictionary). An Gúm, Baile Átha Cliath (Dublin), 2003. 

 
 
 

 BAN 4401 Angolszász és posztkoloniális történelem és országismeret 3: Témák az amerikai 
történelembıl 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fodor Júlia PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi vagy ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az amerikai történelem egy-egy fontosabb fordulópontját vesszük górcsı alá ezen a kurzuson. A cél egyrészt, 
hogy az adott eseményeket, azok kiváltó okait, fıszereplıit és a hatásait kontextusba helyezzük, másrészt 
pedig, hogy az események legalább 3-4 eltérı interpretációjával is megismerkedjünk.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Forráskezelés 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Kritikai gondolkodás és társadalmi érzékenység fejlesztése  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres részvétel az órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gordon W. Allport. The Nature of Prejudice, Addison-Wesley Pub. Co: 1954 

Ajánlott irodalom: 
• Steven W. Hook. American Foreign Policy Since World War II. CQ Press; 2009 
• Michael E. Brown. America's Strategic Choices. The MIT Press; 2000 
• Donald E. Nuechterlein. America Recommitted: A Superpower Assesses Its Role in a Turbulent World. 

The University Press of Kentucky; 2000 
• Matolcsy György. Amerikai Birodalom. Válasz, 2004 
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BAN 4402 Angolszász és posztkoloniális történelem és országismeret 4: Kanadai történelem és 
országismeret 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Fodor Júlia PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Bernhardt Dóra 
Dr. Nagy Judit  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi vagy ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III.- VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a hallgatókat azokkal a sajátosságokkal, amelyek Kanada történelmének 
fejlıdését és a mai Kanadát jellemzik. A kurzus történelmi szemelvények, források elemzését, ezek történelmi 
kontextusba helyezését, valamint a mai kanadai társadalom sajátosságait tükrözı szövegek elemzését tőzi ki 
elsıdleges céljául, részben az oktató, részben a diákok által prezentált történelmi és kulturális háttérismeretekre 
támaszkodva.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Forráskezelés 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres részvétel az órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Pryke, K. G. and Soderlund W.C. (2003) Profiles of Canada, CSPI, Toronto. 
• Hayes, D. (2004) Canada – An illustrated History, Douglas & McIntyre, Toronto.  

Ajánlott irodalom: 
• Francis, R. D. and Smith D. B. eds, Readings in Canadian History I-II, Holt, Rinehart and Winston of 

Canada Ltd, Toronto, 1986 
• Desmond, M., A Short History of Canada, McClelland and Stewart, Toronto, 1997 
• Conrad M., Finkel A., Jaenen C., History of the Canadian Peoples I-II, Copp, Clark and Pitman Ltd., 

Toronto, 1993 
• Sauvé, V. L., Sauvé, M., Gateway to Canada, OUP, Toronto, 1997 

 
 
 

BAN 4404 Posztkoloniális film és társadalom 3: Az amerikai és kanadai társadalom filmen 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Nagy Judit  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi vagy ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a 20. század második felének azon, immár klasszikussá vált 
filmmővészeti alkotásaival, amelyek az észak-amerikai kontinens tipikus társadalmi problémáit tárgyalják. A 
filmek részletes elemzésén kívül a történelmi-társadalmi háttér alaposabb megismertetése is hangsúlyt kap. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 
Társadalmi érzékenység elmélyítése 
Analógiák felismerése és értelmezése 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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• zárthelyi dolgozat 
• beadandó házi feladat 
• órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Beard, W. & White, J.. (eds.). (2002) North of Everything: English Canadian Cinema Since 1980. 

Edmonton: University of Alberta Press  
• R Rollins, P., ed., Hollywood as Historian: American Film in a Cultural Context, The University Press of 

Kentucky 
Ajánlott irodalom: 

• Clandfield, D.. Canadian Film. Toronto: Oxford University Press, 1987. 
• C James, D. E., Allegories of Cinema: American Film in the Sixties, Princeton University Press, Princeton 

NJ, 1989. 
• Monaco, J., Ribbons in Time: Movies and Society Since 1945, Indiana University Press, Bloomington, 

1987. 
• Crean, S. M., Who's Afraid of Canadian Culture?, General Publishing, Don Mills Ontario, 1976.  
• Magder, T., Canada’s Hollywood: The Canadian State and Feature Films, University of Toronto Press, 

Toronto, 1993. 
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BAN 4405 Fejezetek a posztkoloniáis irodalmakból 3: Témák a kanadai irodalomból    

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nagy Judit 
Bernhardt Dóra 
Dr. Kállay G. 
Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III.-VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a diákokat a kanadai irodalom kiemelkedı alakjaival regények, novellák, drámák 
és versek olvasásán keresztül. A kiválasztott mővek részletes elemzése mellett sor kerül az adott mővek mőfaji 
és irodalomkritikai kontextusának megvizsgálására is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Válogatott primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Kröller, E. M., The Cambridge Companion to Canadian Literature, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2004. 
• Benson, E. and Toye, W., The Oxford Companion to Canadian Literature, OUP, Oxford, 1997. 
• Van Herk, A. In Crypto-Frictions, NeWest Press, Edmonton, 1991. 
• New, W. H., The Literary History of Canada, McGill-Queen’s University Press, Montreal and Kingston, 

2003. 
 
 
 

BAN 4406 Témák az amerikai irodalomból 1.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Nagy Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy az érdeklıdı hallgatók az amerikai és 
kanadai irodalom egyes jelenségeivel, mőfajaival, mőveivel alaposabban is megismerkedhessenek. Ilyen témák 
lehetnek például a következık: Amerikai és angol prózaírók kontrasztív vizsgálta kortárs mőveken keresztül, E. 
A. Poe, N. Hawthorne és H. Melville novelláinak kontrasztív elemzése, 20. századi amerikai nıírók és amerikai 
zsidó irodalom, Amerikai dráma a 20. században, A kanadai társadalom tükre elbeszélı mővekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Karl, F., American Fictions 1940/1980 – A Comprehensive History and Critical Evaluation, New York: 

Harper, 1983. 
• Hutner, G., American Literature, American Culture. New York: Oxford UP, 1999. 
• Bercovitch, S., The Cambridge History of American Literature. Cambridge: 
• Cambridge UP, 1994. 
• Wilmeth, D. B., The Cambridge Guide to American Theatre, Cambridge UP, Cambridge, 1996.  

 
 
 

     BAN 4407 Témák az amerikai irodalomból 2.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Nagy Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III.-VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott kurzusok arra adnak lehetıséget, hogy az érdeklıdı hallgatók az amerikai és 
kanadai irodalom egyes jelenségeivel, mőfajaival, mőveivel alaposabban is megismerkedhessenek. Ilyen témák 
lehetnek például a következık: Amerikai és angol prózaírók kontrasztív vizsgálta kortárs mőveken keresztül, E. 
A. Poe, N. Hawthorne és H. Melville novelláinak kontrasztív elemzése, 20. századi amerikai nıírók és amerikai 
zsidó irodalom, Amerikai dráma a 20. században, A kanadai társadalom tükre elbeszélı mővekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• AKarl, F., American Fictions 1940/1980 – A Comprehensive History and Critical Evaluation, New York: 

Harper, 1983. 
• Hutner, G., American Literature, American Culture. New York: Oxford UP, 1999. 
• Bercovitch, S., The Cambridge History of American Literature. Cambridge: 
• Cambridge UP, 1994. 
• Wilmeth, D. B., The Cambridge Guide to American Theatre, Cambridge UP, Cambridge, 1996. 
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BAN 4409 A brit és az amerikai kereszténység története 1.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Fabiny 
Tibor CSc   
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Fabiny 
Tibor 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A két kurzusból álló tárgy célja rendszeresen és kronologikusan áttekinteni a brit és az amerikai kereszténység 
történetét a legfontosabb irodalmi és spirituális dokumentumok tükrében. Az elsı kurzus az angol 
kereszténység fejlıdésének fıbb állomásait tekinti át, különösen nagy hangsúly esik az angol reformáció elsı 
nemzedékének képviselıire. Az órákon DVD-k megtekintésére is sor kerül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elısegíti az angol kultúra egy meghatározó aspektusának megismerését, annak szókincsének 
elsajátítását. Fejleszti a hallgatók szövegelemzı és komparatív kompetenciáját, érzékennyé teszi ıket a 
kereszténység különbözı megközelítésének befogadására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• szóbeli beszámoló; 
• rendszeres részvétel az órákon; 
• órai aktivitás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Edwards, D.L, Christian England (I-III), William Collins, 1989. 
• McGrath, Alister E., Christian Literature. An Anthology, Blackwell, 2000. 
• Moorman, J.R.H.A History of the Church in England, Morehoue Publishing, 1963. 

 
BAN 4410 A brit és az amerikai kereszténység története 2.  

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc  
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor  
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III.-VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A két kurzusból álló tárgy célja rendszeresen és kronologikusan áttekinteni a brit és az amerikai kereszténység 
történetét a legfontosabb irodalmi és spirituális dokumentumok tükrében. A második kurzus az amerikai 
kereszténység fıbb állomásait tekinti át az elsı telepesek érkezésétıl napjainkig, de különös hangsúly esik az 
amerikai „nagy ébredés” teológusának, Jonathan Edwards munkásságára. Az elıadásokon DVD-k 
megtekintésére is sor kerül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elısegíti az amerikai kultúra egy meghatározó aspektusának megismerését, annak szókincsének 
elsajátítását. Fejleszti a hallgatók szövegelemzı és komparatív kompetenciáját, érzékennyé teszi ıket a 
kereszténység különbözı megközelítésének befogadására. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• szóbeli beszámoló; 
• rendszeres részvétel az órákon; 

órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Ahlstrom, S.E. A Religious History of the American People, New Haven, Yale U Press, 1972. 
• Leo Lemay, J.A., An Early American Reader,  USA Information Agency, 1990. 
• McGrath, Alister E., Christian Literature. An Anthology, Blackwell, 2000. 
• Smith, John E,  Stout, Harry, Minkema, Kenneth P. eds. A Jonathan Edwards Reader. New Haven Yale 

University Press, 1995. 
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BAN 4701 Szaknyelvek 6:  

A bölcsészettudomány határterületei: Ideológiák, vallások és a pszichológia szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fabiny Tibor 
Dr. Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése a napjainkban leginkább elterjedt ideológiákkal és vallásokkal, a 
pszichológia egyes fontos területeivel, valamint ezek angol nyelvő szókincsével.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus felöleli a különféle ideológiai áramlatokat és a világvallásokat, valamint a pszichológia egyes fontos 
és a XXI. századi ember számára aktuális területeit, illetve mindezek speciális angol szókincsét – szüksége 
esetén a magyar megfelelıkkel együtt. A kurzus interaktív elıadásai szövegolvasásra és szövegelemzésre 
épülnek. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve 
szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan 
használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bowker, J. (1997): World Religions, Dorling Kindersley, London.  
• Cardwell, Mike (1999): Dictionary of Psychology, Fitzroy Derborn Publishers, London. 
• Cormack, Michael J. (1992) Ideologies, University of Michigan Press, Ann Arbour. 
• Very Short Introductions (OUP) sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok 
• Válogatott cikkek és internetes források 
 
 

BAN 4703 Szaknyelvek 1: A politika, gazdaság és szociológia szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Majoros Szidónia 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
 III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése napjaink legfontosabb – gyakorlati – politikai, gazdasági és 
társadalmi kérdéseinek angol nyelvő szókincsével. A kurzus során összefoglaló mővek és aktuális újságcikkek 
segítségével ismerik meg a hallgatók a politika, a gazdaság és aktuális társadalmi kérdések összefüggéseit úgy, 
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hogy közben elsajátítják mindezen témák angol nyelvő szaknyelvét. Cél, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése 
után képesek legyenek vonatkozó témájú szövegek értelmezésére és ezen területeken véleményük kifejtésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A politikatudomány, a szociológia és a gazdaságtan legfıbb területei, kutatásai, története és kutatási 
módszereinek ismertetése. 

A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli 
formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• A Very Short Introductions OUP sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok 
• The Facts OUP sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok 
• Holton, Robert (1992): Economy and Society, London: Routledge. 
• Emerson, Paul (2002): Business English Frameworks, Cambridge: Cambridge University Press. 
• Rietbergen, Peter (2007): Europe: A Cultural History, London: Routledge. 
• Válogatott cikkek és internetes források 
 
 
 
 
 
 

BAN 4704 Szaknyelvek 2: A mővelıdéstörténet, a mőalkotások és a zene szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Bernhardt Dóra, 
Majoros Szidónia 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fı cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a mővelıdéstörténet – különös tekintettel az európai 
kultúrtörténetre –, a mőalkotások és a zene angol nyelvő szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a 
vonatkozó terminológia alapjait. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium az általános mőveltségbıl kiindulva és a hallgatók korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan 
kívánja bemutatni és elsajátíttatni a fenti tudományterületek leggyakoribb szókincsi elemeit. A nyelvi oktatás 
mellett az angol nyelvő kultúrák elıbb említett tudományterületeken alkotó képviselıit is megismerhetik a 
hallgatók. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve 
szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan 
használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  
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Ajánlott irodalom: 
• Kraft, J. P. (1996): Stage to Studio: Musicians and the Sound Revolution, 1890-1950 Baltimore: Johns 

Hopkins University Press. 
• Gramsci, A., Forgacs D. and Nowell-Smith G., eds. (1985): Selections from Cultural Writings, 

Cambridge: Harvard University Press. 
• Rietbergen, Peter (2007): Europe: A Cultural History, London, Routledge. 
• A Dorling Kindersley Eyewitness Guides sorozatának kötetei  
• Válogatott cikkek, internetes források 
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BAN 4705 Szaknyelvek 3: Természettudományok szaknyelve 1 (interdiszciplináris megközelítésben) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Nagy Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a természettudományok angol nyelvő szaknyelvében, 
szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait, forrásait.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy az általános mőveltségbıl kiindulva és a hallgatók elızı tanulmányaihoz kapcsolódóan kívánja 
bemutatni és elsajátíttatni a természettudományok leggyakoribb szókincsi elemekeit. A nyelvi oktatás mellett 
hangsúlyt kap az angol nyelvő kultúrák elıbb említett tudományterületeken alkotó képviselıinek rövid 
bemutatása és a környezet védelmének egyre fontosabbá váló kérdésköre is. A hallgató képes lesz önállóan 
szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint 
képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kelly, K. Science (2008) Macmillan, Oxford. 
• Kelly, K. Geography, (2009) Macmillan, Oxford. 
• Gingrich N. and Maple T. N. (2007) A Contract with the Earth, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore. 
Ajánlott irodalom: 

• Dorling Kindersley Eyewitness Guides. 
• National Geographic Magazine, Canadian Geographic Magazine aktuális, válogatott cikkei 
• The Facts OUP sorozat, Oxford UP, London 
 
 
 

BAN 4706 Szaknyelvek 4: A vizuális kultúra és a média szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra Dr. 
Juhász Tamás 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a XXI. században egyre fontosabbá váló vizuális kultúra és a (vizuális) média 
legfontosabb jellemzıivel megismertesse a hallgatókat.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ennek érdekében elsısorban az angolszász kultúrák film és televíziós alkotásainak segítségével ismerteti meg 
a hallgatókat a filmgyártáshoz, filmiparhoz és az új vizuális médiumokhoz kapcsolódó speciális szókincsbeli 
elemekkel. A kurzus elvégzése után a hallgatók bizonyos hozzáértéssel lesznek képesek a vizuális kultúrával 
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kapcsolatos kérdések elemzésére. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, 
szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület 
szakszókincsének egy részét szabatosan használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• May, L., and Screening (1983): Out The Past: The Birth of Mass Culture and the Motion Picture 

Industry, University of Chicago Press, Chicago. 
• Allen, R. and Murray, S. (eds.) (1999): Film Theory and Philosophy, London, Oxford University 

Press. 
• Válogatott cikkek, internetes források 
• Válogatott filmek 
 
 
 

BAN 4709 Szaknyelvek 5: Természettudományok szaknyelve 2 (interdiszciplináris megközelítésben) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Nagy Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a természettudományok angol nyelvő szaknyelvében, 
szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait, forrásait.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy az általános mőveltségbıl kiindulva és a hallgatók elızı tanulmányaihoz kapcsolódóan kívánja 
bemutatni és elsajátíttatni a természettudományok leggyakoribb szókincsi elemekeit. A nyelvi oktatás mellett 
hangsúlyt kap az angol nyelvő kultúrák elıbb említett tudományterületeken alkotó képviselıinek rövid 
bemutatása és a környezet védelmének egyre fontosabbá váló kérdésköre is. A hallgató képes lesz önállóan 
szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint 
képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
zárthelyi dolgozatok 
esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kelly, K. Science (2008) Macmillan, Oxford. 
• Kelly, K. Geography, (2009) Macmillan, Oxford. 
• Gingrich N. and Maple T. N. (2007) A Contract with the Earth, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore. 
Ajánlott irodalom: 

• Dorling Kindersley Eyewitness Guides. 
• National Geographic Magazine, Canadian Geographic Magazine aktuális, válogatott cikkei 
• The Facts OUP sorozat, Oxford UP, London 
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     BAN 4711 Mőfordítás mint alkotó írás 1   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás  
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III-VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a mőfajok közelebbi megismertetése révén esélyt adni az alkotói tehetséget érzı hallgatóknak 
arra, hogy maguk is próbát tegyenek egy-egy mőfajban. A kurzus nem lesz „íróiskola” – a szó amerikai 
értelmében – csupán ízelítıt ad a lehetıségekbıl, illetve az átlagosnál alaposabb elméleti ismereteket kínál e 
témakörben a hallgatók által birtokolt szókincsbeli elemekre építve. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Bolinger, D., Language: The Loaded Weapon, London, Longman, 1980. 
• Hadfield, C. and Hadfiled, J., Writing Games, Longman, Essex, 2001. 
• Hedge, T., Writing, Oxford UP, London, 1988. 

 
 
 
 

BAN 4801 Fordítástechnika 1: Fordítástechnika idegen nyelvrıl magyarra 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az, hogy a hallgatók sajátítsák el a különbözı fordítási mőveleteket a célnyelv és az anyanyelv 
közötti lexikai, grammatikai és kulturális különbségek tudatosításával.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus különösen nagy figyelmet szentel a nyelvi interferenciából származó fordítási problémák 
megelızésére és leküzdésére. A változó nehézségő, többnyire autentikus szövegek fordítása a lingvisztikai 
kompetencián túl a kommunikatív kompetencia többi komponenseinek (pl. szövegalkotói, szociolingvisztikai, 
stratégiai) fejlesztése mellett a hallgatók problémamegoldó gondolkodását is javítja, valamint bıvíti általános 
mőveltségüket. A hallgató képes lesz egyszerőbb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris 
megfelelıséggel fordítani. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I., Klaudy, K és Szöllösy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, 1996. 
• Bognár, J.G., Contrastive Study of Hungarian and English Languages, Pro Pannónia Kiadói 

Alapítvány, Pécs, 2000. 
• Doughty, S. and Thompson, G., Problem English, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 
• Klaudy, K. és Simigné, F. S., Angol-magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 
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BAN 4802 Fordítástechnika 2: Fordítástechnika magyarról idegen nyelvre 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

Angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az, hogy a hallgatók sajátítsák el a különbözı fordítási mőveleteket a célnyelv és az anyanyelv 
közötti lexikai, grammatikai és kulturális különbségek tudatosításával.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus különösen nagy figyelmet szentel a nyelvi interferenciából származó fordítási problémák 
megelızésére és leküzdésére. A változó nehézségő, többnyire autentikus szövegek fordítása a lingvisztikai 
kompetencián túl a kommunikatív kompetencia többi komponenseinek (pl. szövegalkotói, szociolingvisztikai, 
stratégiai) fejlesztése mellett a hallgatók problémamegoldó gondolkodását is javítja, valamint bıvíti általános 
mőveltségüket. A hallgató képes lesz egyszerőbb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris 
megfelelıséggel fordítani. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I., Klaudy, K és Szöllösy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, 1996. 
• Bognár, J.G., Contrastive Study of Hungarian and English Languages, Pro Pannónia Kiadói 

Alapítvány, Pécs, 2000. 
• Doughty, S. and Thompson, G., Problem English, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 
• Klaudy, K. és Simigné, F. S., Angol-magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 
 
 
 

BAN 4803 Fordítási gyakorlatok 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

Angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok körébıl válogatott) szövegek angolról magyar nyelvre 
történı fordításának magas szintő elsajátítása.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus részvevıinek érdeklıdése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog 
összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve 
mővészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, mőszaki tudományok, mezıgazdaság, orvostan, 
európai uniós szövegek, reklámjellegő szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz 
bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelıséggel fordítani. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I., Klaudy, K és Szöllösy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, 1996. 
• Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, 

Scholastica, Budapest, 1994. 
• Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol–magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 
 
 
 

BAN 4902 Fordítási gyakorlatok 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok körébıl válogatott) szövegek angolról magyar nyelvre 
történı fordításának magas szintő elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus részvevıinek érdeklıdése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog 
összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve 
mővészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, mőszaki tudományok, mezıgazdaság, orvostan, 
európai uniós szövegek, reklámjellegő szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz 
bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelıséggel fordítani. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I., Klaudy, K és Szöllösy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, 1996. 
• Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, 

Scholastica, Budapest, 1994. 
• Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol–magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 
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BAN 4903 Fordítási gyakorlatok 3. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára  

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok körébıl válogatott) szövegek angolról magyar nyelvre 
történı fordításának magas szintő elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus részvevıinek érdeklıdése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog 
összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve 
mővészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, mőszaki tudományok, mezıgazdaság, orvostan, 
európai uniós szövegek, reklámjellegő szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz 
bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelıséggel fordítani, valamint ismerni 
és alapszinten használni tudja a legelterjedtebb fordítássegítı alkalmazásokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I., Klaudy, K és Szöllösy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, 1996. 
• Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, 

Scholastica, Budapest, 1994. 
• Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol–magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 

1996. 
 
 
 

     BAN 4904 Mőfordítás mint alkotó írás 2   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. habil. Petrıczi Éva 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III-VI. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a mőfajok közelebbi megismertetése révén esélyt adni az alkotói tehetséget érzı hallgatóknak 
arra, hogy maguk is próbát tegyenek egy-egy mőfajban. A kurzus nem lesz „íróiskola” – a szó amerikai 
értelmében – csupán ízelítıt ad a lehetıségekbıl, illetve az átlagosnál alaposabb elméleti ismereteket kínál e 
témakörben a hallgatók által birtokolt szókincsbeli elemekre építve. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Bart, I. és Klaudy, K.: A fordítás tudománya, Tankönyvkiadó, Bp., l986. 
• Ferencz, Gy.: A költészet mechanikája, Verselemzések, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997. 
• Rónay, Gy. és Vargha K. (szerk.), Miért szép? – A világirodalom modern verseibıl, Gondolat, Bp. 1970. 
• Papp, A. (szerk.): Textbook for Literary Translation, ELTE, Bp., 1994. 
• Venuti, L.: The Translator's Invisibility, A history of translation, Routledge, London, New York, 1995. 

 
 
 

BAN 4905 Fordítási gyakorlatok 4: Szaknyelvi fordítás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a fordítási területek áttekintését célozza konkrét szövegeken keresztül angolra, illetve magyarra 
fordítás révén. A kurzus célja továbbá, hogy a különbözı fı fordítási területek bemutatása révén segítséget 
adjon a hallgatóknak abban, hogy kiválaszthassák, mely területekre kívánnak a késıbbiekben szakosodni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egyes fordítási területek (oktatás, pénzügy, jog, mőszaki szövegek, mezıgazdaság, orvostan, európai uniós 
szövegek, reklámjellegő szövegek, számítástechnika, statisztika, történelem, zene) esetében az adott területre 
jellemzı szókincselemeket felölelı szövegekkel, azok fordításával és a kapcsolódó háttéranyag ismertetésével 
foglalkozik a szeminárium. A hallgató képes lesz egyszerőbb szaknyelvi szövegeket pontosan, helyesen, 
szabatosan, a terminológia biztos használatával fordítani. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

kiselıadás 
fordítások  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bell, R. T., Translation and Translating: Theory and Practice, Longman, London, 1991. 
• Astington, E., Equivalences: Translation Difficulties and Devices, CUP, Cambridge, 1983. 
• Newmark, P., A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York, 1988. 
• Klaudy K., Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Scholastica, Budapest, 1999. 
• Klaudy K., EU fordítóiskola: európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra, Corvina, Budapest, 

2003. 
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BAN 4911 Szerkesztıi alapismeretek 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

GYJ 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tóth Sára  

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III-VI. 

Értékelés 
módszere: 

beadványok, 
kiselıadás 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a könyvkiadás világába, megismertetni a könyvkészítés különbözı 
fázisait, és ezen belül részletesen kitérni a szöveggondozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra (azaz a 
szerkesztıségi munka olyan alapelemeire mint fordítás, lektorálás, korrektúra, szerzıi jogokkal kapcsolatos 
ismeretek stb.).  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés: alapfogalmak tisztázása (könyvkiadó struktúrája, könyvkészítés fı állomásai, a szerkesztıi munka 
fı állomásai és típusai) 
A kiadó további osztályai: mőszaki szerkesztés, kereskedelem 
A könyv és részei I. 
fıszöveg, járulékos részek 
A könyv és részei II. 
Jegyzetek, hivatkozások, bibliográfia 
Szerkesztés és szöveggondozás  
Gyakorlás rövid szövegen  
Munka fordítókkal  
Próbafordítások elbírálása  
A fordítói munka 
Fordítás lektorálása: gyakorlat 
Idıszaki kiadványok: újságszerkesztés  
Korrektúra gyakorlat 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Írásbeli házi feladatok elvégzése  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Gyurgyák J., Szerkesztık és szerzık kézikönyve, Osiris, Budapest, 1996. 
• Krutzler, F. és Székelyné Török, T., Útmutató kezdı kiadók számára, Berzsenyi M. Kvt., 

Szombathely, 1997. 
• Smith, D. C., A Guide to Book-Publishing, R, R, Bowker Company, 
• Smith, D. C., A könyvkiadás kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Bp., 1995. 
• Ward, G., Publishing in the Digital Age: how digital technology is revolutionising the worlds of books, 

magazines, newspapers and printing, Bowerdean, London, 1998. 
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BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Farczádi Bencze 
Tamás 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a fordításelmélet bemutatása, illetve annak felhasználási módjának a fordítás gyakorlatában 
történı megismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus témái: a fordítástudomány mibenléte, a fıbb fordításelméleti irányzatok, korszakok felvázolása, a 
fordításelmélet mint interdiszciplináris tudomány, a fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet, az 
ekvivalencia a fordításelméletben, a fordítástudomány jelenlegi helyzete, feladatai.  
A hallgató képes lesz a fordításelmélet legalapvetıbb kérdéseinek megértésére, ismertetésére, azok szintézisére 
és az általánosabb jellegő szakirodalom befogadására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy K., Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe, Scholastica, Budapest, 1997 
• Fawcett, P., Translation and Language: Linguistic Theories Explained, St Jerome, Manchester, 1997 
• Bart I. és Rákos S. (szerk.), A mőfordítás ma: Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1981 

 
 
 

BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 
Dr. Radnai Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfıbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat 
megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák mőködését korunk globalizálódó világgazdaságában, és 
egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére 
irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítéső korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. 
A kurzus az alapvetı közgazdasági összefüggésekkel ismerteti meg a hallgatókat. A kurzus során a hallgatók 
megismerik a közgazdaságtan tárgyát és módszerét, valamint átfogó képet kapnak mikro-ökonómiai 
folyamatokról, a piacok mőködésérıl és a fogyasztók viselkedésérıl. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a közgazdasági látásmód elsajátításával  a szervezeti és a 
média kommunikáció ilyen vonatkozású  tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni, jártassággal rendelkezzen kommunikáció kapcsolódó gazdasági vonatkozásaiban. 
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Tematika: 
• A közgazdaságtan alapvetı célrendszere, intézményei és a pénzelmélet alapjai.  
• A piacgazdaság input-output rendszere. A fogyasztás és jövedelmek.  
• A felhalmozás és beruházások rendszere.  
• Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedésre vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedés mikro- és makrociklusai.  
• A munkamegosztás differenciálódására vonatkozó elméletek áttekintése.  
• A nemzetközi kereskedelmi rendszer kialakulását és fejlıdését leíró elméletek.  
• A nemzetközi pénzügyi rendszer és tıkemozgások a globalizálódó világgazdaságban.  
• Mikro- és makrointegrációk a világgazdaságban.  
• A külgazdasági folyamatok nemzetgazdasági és globális kontextusa.  
• Alternatív közgazdaságtani elképzelések.  
• A Corpotate Social Responsibility elmélete. 
• Magyarország és a globalizáció.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan Budapest KJK 1999.  
• Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana Budapest KJK-Kerszöv, 2001. 
• Zsolnay László: Ökológia, gazdaság, etika, Budapest, Helikon Universitas, 2001. 
• Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, Budapest Gondolat Kiadó, 1985. 
• Vass Csaba: Bevezetı fejeztek a társadalomgazdaságtanba, Budapest Kölcsey Kiadó, 2005. 
• Bogár László: Magyarország és a globalizáció, Budapest OSIRIS, 2003. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 
 
 

BFS 4030 Jogi alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth András 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 
Dr. Radnai Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatásának célja: az érdeklı hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint 
megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. 
A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika 
érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. 
Bepillantás a jogászi gondolkodásba (jogszerőség, jogbiztonság, méltányosság). Az emberi magatartás 
mélyebb megértése, tágabb (antropológiai, szociológiai, pszichológiai) keretekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a jogi látásmód és ismeretek elsajátításával a a 
társadalomtudományok jogi vonatkozású tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni.  
 
Tematika: 

• Bevezetés; Az állam- és jogtudomány helye a tudományok rendszerében 
• Az állam és a jog eredete 
• A jog fogalma.  
• Jogi norma, jogszabály. Jogforrások 
• Jogérvényesülés és jogalkalmazás 
• A modern állam 
• Az államszervezet. Hatalommegosztás 
• Alkotmány  
• Választójog 
• Büntetıjog  
• Polgári jog 
• Médiajog 
• A felsıoktatás jogi szabályozása 

 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Óravázlatok. 
• Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. (a megfelelı fejezetek) ISBN: 963 379 339 

4 
• Aszódi Ilona - Molnár István:  Jogi alapismeretek. Perfekt , Budapest, 2004. ISBN: 963 394 585 2 
• Bokor József: Jogi alapismeretek. Booklands, Békéscsaba, 2000. ISBN: 963 202 046 4 

Ajánlott irodalom: 
• -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFS 4040 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
angol 

Értékelés módja: 
Vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 
Dr. Radnai Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók betekintést nyerhetnek a legfontosabb nemzetközi szervezetek világába. A 
kurzus értelmezi és elemzi a nemzetközi szervezetek jogi státuszát, valamint tevékenységi körük lehetıségeit 
a mai nemzetközi rendszer keretei között 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
 

I. Nemzetközi kapcsolatok és intézmények 1.  

Az EU és intézményei, az IGO-k és a szupranacionális nemzetközi szervezetek  
A mára állandósult nemzetközi szervezetek és intézményeik létrejötte a nemzetállamok kialakulásához 
köthetı, amelynek folyamata a 19. századra nyúlik vissza. Az 1. világháború után felgyorsult fejlıdésük, egyre 
gyarapodtak, rendszerbe szervezıdtek, jelentıségük pedig megnövekedett. 
Definíció: A nemzetközi szervezetek az államközi együttmőködés olyan formái, amelyek nemzetközi 
szerzıdéssel jönnek létre, állandó szervezeti struktúrával, valamint nemzetközi jogalanyisággal rendelkeznek.  
Céljaik és funkcióik alapján lehetnek egyetemes és zárt szervezetek (tagságuk, feladataik, felelısségük az 
egész világra kiterjed), kormányközi vagy szupranacionális szervezetek (kormányközi megállapodások útján 
jönnek létre). 
I.1. EU (Európai Unió – European Union) 
Intézményei:  
Európai Tanács (European Council) 
Miniszterek Tanácsa (Council of Ministers) 
Európai Bizottság (European Commission) 
Európai Parlament (European Parliament) 
Európai Közösségek Bírósága 
Az európai integráció története (szerzıdések lényege) 
Az EU jelképei (zászló, himnusz, jelmondat) és felépítése általában (Lisszaboni szerzıdés szerepe, 
fıképviselı, Bíróságok, Számvevıszék 
Bıvítés, csatlakozási folyamat, Koppenhágai kritériumok (tagállamok, tagjelölt államok) 
Közösségi jog, jogforrások rendszere (ez alternatív, kihagyható) 
Monetáris rendszer, az euró 
A négy alapszabadság 
 
I.2. IGO-k (International Governmental Organizations) és szupranacionális szervezetek 
IGO-k: Nemzetközi-, kormányközi szervezetek 

Bizonyos területeken nemzetközi érdekeknek megfelelıen kormányzati szinten létrehozott 
szervezetek, ahol a közös munka koordinálására nemzetközi vezetıséget állítanak fel a tagországok 
képviselıi közül. 
pl. ENSZ különbözı szervezetei, pl. World Health Organization (WHO), UNESCO, de ugyancsak 
ezek közé sorolhatjuk: WTO (World Tourist Organization), European Tourist Comission (ETC), 
World Bank, OECD, NAFTA. 

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete – United Nations Organisation) 
- fıbb szervei: Közgyőlés, Biztonsági tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, 

Titkárság, Nemzetközi Bíróság 
- szakosított intézményei (Alapokmány 57. cikkely): 

UNESCO (ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 
WHO (Egészségügyi Világszervezet – World Health Organisation) 
UPU (Egyetemes Posta Egyesület – Universal Postal Union) 
FAO (Élelmezésügyi és Mezıgazdasági Szervezet – Food and Agricultural Organisation) 
WMO (Meteorológiai Világszervezet – World Meteorological Organization) 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség – International Atomic Energy Agency) 
IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társaság – International Development Association) 
IFC (Nemzetközi Finanszírozási Társaság – International Finance Corporation) 
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organisation) 
ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület – International Telecommunication Union) 
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organisation) 
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IBRD (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank – International Bank for Reconstruction and 
Development) 
IMF (Nemzetközi Valutaalap – International Monetary Fund) 
WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete – World Intellectual Property Organisation) 

 
EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet – Organization for Security and Cooperation 
in Europe) 
Fıbb szervei: csúcstalálkozók, felülvizsgálati találkozók, miniszteri tanács (politikai csúcsszerv), vezetı tanács 
(elıkészítı és végrehajtó szerv), állandó tanács (napi feladatvégzés), biztonsági együttmőködési fórum, 
parlamenti közgyőlés, békéltetı és választott bíróság, demokratikus intézmények és emberi jogok irodája    
NATO (Észak-atlanti Szövetség Szervezete – North Atlantic Treaty Organization) 
Fıbb intézményei: Észak-atlanti Tanács, Védelmi Tervezı Bizottság, Atomtervezı Csoport, Fıtitkár, 
Titkárság, Katonai Bizottság, Euro-atlanti Partnerségi Tanács   
 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Prandler Árpád – Blahó András (szerk.): Nemzetközi szervezetek és intézmények, Budapest, Aula, 2001 
• Official publications of the EC. ; www.europa.eu.int 
• Horváth, Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyőlés. 2002. 
• 250 MCQ on Europe – An SFE edition, 2001 Brussels 
• Az ENSZ és az EU együttmőködése, Magyar ENSZ Társaság, 2003 
Ajánlott irodalom: 
• Az ENSZ és a NATO, Magyar ENSZ Társaság, 2002 
• Kofi Annan: „Mi a népek” – az ENSZ szerepe a 21. században, Magyar ENSZ Társaság, 2000 
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BFS 4060 Interkulturális kommunikáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dér Csilla PhD  

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*BAN 1099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

 V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dér Csilla 
Dr. Csontos Nóra 
Farczádi Bencze 
Tamás 
 

 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a kultúra közvetítésének nyelvi-nyelvpedagógiai, illetve 
nonverbális módjaival, amely szőkebb és szélesebb értelemben vett interkulturális kommunikáció tárgya. Ezek 
nagyon hasznos ismeretek, amelyeket a hallgató a késıbbiekben bármilyen foglalkozást választ is, hasznosítani 
tud. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a nyelv használatának, valamint a nyelvi tevékenység tanulmányozásával kezdıdik. Ismerteti a 
kommunikáció során létrejövı, a kommunikációs szituációhoz kötıdı elméleteket, melyek meghatározzák a 
nyelvhasználatról való gondolkodást. Részletesen foglalkozik a kommunikáció fajtáival, és azok jellemzésével, 
a nyelvi és nem-nyelvi funkciók kérdésével, benne a kapcsolattartó (interaktív) és megismerı (kognitív) 
funkciók megkülönböztetésével, a nyelvi csatornák kérdésével, valamint ezeknek a kulturális, illetve 
társadalmi aspektusával. A kurzus középpontjába az interkulturalitásból adódó, a kommunikáció bármely 
kutatási területén megfigyelhetı hasonlóságok és különbségek, valamint ezek elemzése áll.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 
• Pléh Csaba—Síklaki István—Terestyéni Tamás (1997, szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. 

Osiris, Budapest.  
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• Hidasi Judit (1998, szerk.): Szavak, jelek, szokások. A nemzetközi kommunikáció könyve. Windsor 
Kiadó, Bp. 
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1.2. ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
A mesterképzési szak megnevezése: anglisztika (English Studies) 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles anglisztika szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist in English Studies 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 120 kredit; 
 

1.2.1 Mintatanterv anglisztika mesterképzési szak hallgatói számára 
(nappali) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK (21 KREDIT) 

K 

Irodalom- és 
kultúratudományi 
alapfogalmak és elméleti 
hátterük 

MAD 1210 
MAD 1211 

– 
30/v/3 
30/é/3 

   

K 
Az angol nyelv 
interdiszciplináris 
megközelítésben  

MAD 1110 – 30/v/3    

K 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 1. 

MAD 1121 – 30/é/2    

K Kutatásmódszertan MAD 1331 –   30/é/2  

K 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 2. 

MAD 1122 –  30/é/2   

K 
Modern brit társadalom: 
történelem, kultúra, politika 

MAD 1310 
MAD 1311 

– 
30/v/3 
30/é/3 

   

 Összesítés:   17 kr 2 kr 2 kr  
SZAKMAI TÖRZSANYAG (19 KREDIT) 

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és 
kultúraelméleti irányzatok 

MAD 2210 
MAD 2211 

–  
30/v/3 
30/é/2 

 
  

K 
Az angol irodalom és kultúra 
történeti aspektusai 

MAD 2220 –  30/v/2   

K 
Kontrasztív nyelvészeti 
tanulmányok 

MAD 2110 – 30/v/2    

K 
Nyelvelméletek MAD 2120 

MAD 2121 
– 

30/v/2 
30/é/3 

   

K Az angol nyelv története 
MAD 2130 
MAD 2131 

–  
30/v/3 
30/é/2 

  

K Komplex nyelvi vizsga MAD 1900 

*MAD 
1121, 
MAD 
1122 

 0/v/0   

 Összesítés:    7 kr 12 kr   
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DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK – ANGOL IRODALOM SZAKIRÁNY (50 KREDIT) 
A. KÖTELEZİ TÁRGYAK (15 KREDIT) 

*Figyelem! A MAD 3232 és A MAD 3233 tárgyakat csak együtt lehet felvenni. 

K 
Az angol irodalom keresztény 
és klasszikus háttere* 

MAD 3232 –  
(30/v/3) 

 
(30/v/3) 

 
(30/v/3) 

 

K 
Az angol Biblia 
irodalomformáló ereje* 

MAD 3233 –  (30/é/3) (30/é/3) (30/é/3) 

K 
Kritikai és kulturális 
jelenségek a 21. században 

MAD 3240 
MAD 3241 

–  
(30/v/3) 
(30/é/3) 

(30/v/3) 
(30/é/3) 

(30/v/3) 
(30/é/3) 

K Elemzı szövegolvasás MAD 3282 –  (30/é/3) (30/é/3) (30/é/3) 
B. KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (35 KREDIT) 

A hallgatók bármely 7 tárgyat teljesíthetik az alábbiak közül: 

KV 
Az angol irodalom és a 
keresztény hagyomány 

MAD 3200 
MAD 3201 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
Témák a középkori angol 
irodalomból 

MAD 3210 
MAD 3211 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
Témák a reneszánsz angol 
irodalomból 

MAD 3220 
MAD 3221 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
Fejezetek az angol 
puritanizmus irodalmából 

MAD 3230 
MAD 3230 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
A modernitás kezdetei a 17–
18. századi brit irodalomban 

MAD 3250 
MAD 3251 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
A 18–19. századi angol 
költészet fıbb tendenciái 

MAD 3260 
MAD 3261 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
A 19–20. századi angol 
regény fıbb tendenciái 

MAD 3270 
MAD 3271 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
A 20. századi költészet és 
dráma fıbb tendenciái 

MAD 3280 
MAD 3281 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

KV 
Angol-amerikai 
összehasonlító elemzések  

MAD 3290 
MAD 3291 

–  
(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

(30/v/3) 
(30/é/2) 

 Összesítés:    50 kr  
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (10 KREDIT) 

Ezek közül az angol irodalom szakirányt végzı hallgatók számára kötelezı legalább három 
nyelvészeti tárgy teljesítése. 

SZV 
Az angol nyelvő országok 
kultúrája  

MAD 4311 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV Haladó fonológia MAD 4121 –   (30/é/2) (30/é/2) 
SZV Morfológia és szintaxis MAD 4122 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 

Az angol nyelv dialektológiai 
és szociolingvisztikai 
szempontból: nyelvi 
változatok 

MAD 4123 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek  

MAD 4124 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV Walesi stúdiumok  MAD 4211 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Multimediális kommunikáció 
1. 

MAD 4321 –   (30/é/2)  

SZV 
Multimediális kommunikáció 
2. 

MAD 4322 –    (30/é/2) 

SZV Eszmetörténeti szövegolvasás MAD 4331 –   (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Vallási élet angol 
nyelvterületeken 

MAD 4341 –   (30/é/2) (30/é/2) 
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 Összesítés:  –  10 kr 
SZAKZÁRÁS 

 Diplomamunka      0/20 
14 kr 2 kr 20 kr 

 Összesítés:  24 kr 
60 kr 

* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 270 300 330 300 
Vizsgák száma 5 4-7 4-7 4-7 
Félévközi jegyek száma 4 3-7 4-7 4-7 
Javasolt kreditmennyiség 24 24 26 26+20 

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 
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1.2.2. Anglisztika mesterképzési szak tantárgytematikái 
 

* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
 

MAD 1110 Az angol nyelv interdiszciplináris megközelítésben 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit  

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy rávilágít az elméleti nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet közötti különbségekre, valamint arra, 
hogy hogyan lehet felhasználni a szociológiával, pszichológiával, nyelvészettel, nyelvpolitikával kapcsolatos 
ismereteket az angol nyelv használatának gyakorlati területein. A tárgy elsajátítása során a hallgatók 
megismerkednek az alkalmazott nyelvészet területeivel: elsısorban a lexikográfia, a kontrasztív nyelvészet, 
fordítástudomány, a szociolingvisztika és a stilisztika alapjaival, valamint azoknak gyakorlati szerepével az 
angol nyelv használatában, illetve a különbözı szövegek elemzése során. Különösen nagy hangsúlyt fog kapni 
a szociolingvisztika és a stilisztika, hiszen a kurzus be kívánja mutatni az összefüggéseket az angol nyelv 
különbözı változatai és a társadalmi osztály, iskolázottság, társadalmi nem, valamint egy bizonyos etnikumhoz 
való tartozás között.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató legyen képes az angol nyelvészeti terminológia biztos használatára, világosan el tudja különíteni 
egymástól a különbözı tudományterületeken használatban levı azonos terminusokat, legyen képes a 
nyelvészeti ismereteit más kontextusokban (mint például az irodalom- és kultúratudomány területén) is 
felhasználni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Labov, W: Sociolinguistic Patterns, University of Pennsylvania Press 
• Wardhaugh, R (2009): An introduction to sociolinguistics. Wiley and Blackwell, Malden, Mass. (6th 

edition) 
• Kreidler, C. W. (1997): Describing Spoken English: An Introduction. Routledge. 
• Labov, W. (2006): The Social Stratification of English in New York City. Cambridge University Press, 

Cambridge. 
• Trudgill, P. (2008): International English. A Guide to the Varieties of Standard English, Hodder & 

Stoughton. 
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MAD 1121 Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné 
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

– 
 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése és nyelvhasználati arzenáljuk bıvítése. A tananyag 
azokra a szituációkra összpontosít, amelyekben a hallgatónak leggyakrabban bizonyítania kell nyelvi 
felkészültségét a szakmájával kapcsolatos szakirodalom olvasása, a továbbképzések, szakmai elıadások, 
véleménycserék során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy hallgatói rendelkezzenek magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es 
szinten), legyenek képesek magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, valamint legyenek jártasak a 
nyelvi szerkezetek, a lexémák, kollokációk, stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában. A diskurzus 
során használt nyelvi szerkezetek összehasonlító pragmatikai elemzése is a félév témaköreihez tartozik. A 
különbözı szövegtípusok összehasonlító elemzése, a passzív szókincs aktivizálása alkotja a tárgy tartalmát. A 
tárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a különbözı szövegtípusokkal, a szövegkohézió 
biztosításának nyelvi eszköztárával, illetve felkészülnek az irodalmi szakirány nyelvi kihívásaira. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• zárthelyi dolgozat 
• házi feladatok 
• órai részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
  
Ajánlott irodalom: 
• Foll, D. Contrasts. Developing Text Awareness, Harlow: Longman, 1990. 
• O’Dell, F. et al. English Collocations in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
• Oxenden, C. et al. New English File, Oxford: Oxford University Press, 2010. 
• Gairns, R. és Redman, S. Oxford Word Skills, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
• Gower, R. et al. Reading Literature, Harlow: Longman, 1986. ISBN 0582745012 
• O’Dell, F. et al. English Phrasal Verbs, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  
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MAD 1122 Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 2 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné 
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

– 
 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése és nyelvhasználati arzenáljuk bıvítése. A tananyag 
azokra a szituációkra összpontosít, amelyekben a hallgatónak leggyakrabban bizonyítania kell nyelvi 
felkészültségét a szakmájával kapcsolatos szakirodalom olvasása, a továbbképzések, szakmai elıadások, 
véleménycserék során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy hallgatói rendelkezzenek magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es 
szinten), legyenek képesek magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, valamint legyenek jártasak a 
nyelvi szerkezetek, a lexémák, kollokációk, stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában. A diskurzus 
során használt nyelvi szerkezetek összehasonlító pragmatikai elemzése is a félév témaköreihez tartozik. A 
különbözı szövegtípusok összehasonlító elemzése, a passzív szókincs aktivizálása alkotja a tárgy tartalmát. A 
tárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a különbözı szövegtípusokkal, a szövegkohézió 
biztosításának nyelvi eszköztárával, illetve felkészülnek az irodalmi szakirány nyelvi kihívásaira. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum 
• zárthelyi dolgozat 
• házi feladatok 
• órai részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
  
Ajánlott irodalom: 

• Campbell, C. Learner-based Teaching, Oxford: Oxford University Press, 1992. 

• Foll, D. Contrasts. Developing Text Awareness, Harlow: Longman, 1990. 
• Gairns, R. és Redman, S. Oxford Word Skills, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
• Lazar, G. Literature and Language Teaching. A Guide for Teachers and Trainers, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993. 

• Oxenden, C. et al. New English File, Oxford: Oxford University Press, 2010. 
• Wilson, K. Drama and Improvisation, Oxford: Oxford University Press, 2008. 
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MAD 1210-1211 Irodalom- és kultúratudományi alapfogalmak és elméleti hátterük 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Mecsnóber 
Tekla  
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb irodalomtudományi és kultúraelméleti 
alapfogalmakat, s hogy a félév végére különbözı kritikai kategóriák és módszerek segítségével tudjanak 
közelíteni irodalmi szövegekhez. A kurzus nem kronologikus áttekintést ad, hanem a tizenkilencedik század 
végétıl napjainkig tartó kritikai gondolkodás néhány lényeges fogalmát-kérdéskörét tárgyalja azok tágabb 
nemzetközi kontextusában. E fogalmak között szerepel az irónia (pl.Hutcheon), az intertextualitás (pl. 
Kristeva), a szubjektivitás (pl. Sartre), a szerzıség (pl. Barthes), a befogadás (pl. Benjamin), a nemiség (pl. 
Irigaray), a posztkolonialitás (pl. Bhabha), a globalizmus (pl. Jameson), valamint a modern és a posztmodern 
kapcsolata és jelensége (pl. Habermas). 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása elısegíti a hallgatók elméleti gondolkodását, a téma önálló kutatását, valamint a 
tudományos és publicisztikai munka végzését. A tárgy ismereteanyaga továbbá lehetıséget ad az angol 
irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• ABRAMS, M. H. The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, New York: 

Oxford University Press, 1969. ISBN 0195014715 
• EAGLETON, T. Literary Theory. An Introduction, Oxford: Blackwell, 1996.  
• HALL, D. E. Literary and Cultural Theory, Boston: Houghton Mifflin, 2001.  
• LODGE, D. Modern Criticism and Theory, 3. kiadás. London: Longman, 2008.  
• LEWIS, J. Cultural Studies. The Basics, London: Sage, 2008.  
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 MAD 1310-1311 Modern brit társadalom: történelem, kultúra, politika 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Beretzky Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V + B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy átfogó betekintést nyújtson a 19–20. századi brit – és egyben nyugat-európai – politikai 
eszmerendszerek, a liberalizmus, a konzervativizmus és a szocializmus elméletébe és politikai gyakorlatába, 
különös tekintettel mögöttes ember és társadalom-képére. A félév legfıbb célja a szövegek kritikai elemzésén 
keresztül a fenti  ideológiák társadalom és kultúraformáló erejének a feltárására, , azaz annak vizsgálata, hogy 
a 19–20. század folyamán lezajlott brit társadalmi változások (egyebek mellett a szociális olló szétnyílása vagy 
a növekvı multikulturalitás) mennyiben tekinthetık az éppen uralkodó eszmerendszer (klasszikus- és 
szociálliberalizmus, szocializmus, valamint konzervativizmus) következményének. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Hangsúlyozottan multidiszciplináris jellege miatt a tárgy nemcsak szilárd társadalom- és eszmetörténeti 
alapokat nyújt a hallgatóknak, hanem az eszme- és társadalomtörténeti hasonlóságok-átfedések miatt az angol 
és a magyar nyelvő kultúrák közti magas szintő közvetítésre is vállalkozik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• részvétel az órákon 
• referátum 
• esszé 
• zárthelyi 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ball, Terence-Dagger, Richard. (szerk), (2009), Ideals and Ideologies: A Reader, New York: 

HarperCollins College Publishers 
• Himmelfahrb, Gertrude (2004), The Roads to Modernity. The British, the French and the American 

Enlightenments. New York. 
• Sandel, Michael (szerk.) (1984), Liberalism and Its Critics. Readings in Social and Political Theory, New 

York: New York University Press.  
• Schumaker, P., Kiel, Dwight C.& Heilke, Thomas W. (szerk.) (1996), Ideological Voices: An Anthology 

in Modern Political Ideas. New York: McGraw-Hill 
Ajánlott irodalom: 

• Boaz, D (szerk), (1998), The Libertarian Reader, New York: The Free Press.  
• Etzioni, Amitai (szerk.), (1998), The Essential Communitarian Reader, Lanham MD.: Rowman & 

Littlefield.  
• Woodcock, George (1977), The Anarchist Reader, Fontana/Collins.  
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MAD 1331 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin, PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészetkutatások módszertanával, megértsék ezek 
logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati 
készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál 
a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus 
következményeire.  
Az elıkészítı jellegő foglalkozás segítséget nyújt a hallgatóknak egy önálló szakmai munkán alapuló szakzáró 
dolgozat megírásához. A szemináriumok során megismerkednek az alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, a 
tudományterület fogalmi eszközeinek és módszereinek alkalmazási lehetıségeivel, a választott témájukra 
vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszerével, az eredmények elemzı, 
kritikai és összegzı áttekintésének technikáival. Ezen felül eligazítást kapnak az érvelés és a gondolatmenet 
logikus felépítésének, az apparátus szakszerő alkalmazásának lehetıségeirıl. Az óra áttekintést nyújt a 
tudományos dolgozatok megírásának alapvetı követelményeirıl is (témaválasztás, cím, stílus, hivatkozások, 
idézés, jegyzetek, bibliográfia). A félév során a hallgató elkészíti dolgozata részletes vázlatát és bibliográfiáját, 
megfogalmazza téziseit.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához. 
A tanulmányírás alapkövetelményei: munkaterv készítése, a témához tartozó szakirodalom felkutatása és önálló 
feldolgozása, a bibliográfiai apparátus megfelelı alkalmazása, önálló tézisek megfogalmazása.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Richard D. Altick and John J. Fenstermaker: The Art of Literary Research, 4th edition, W. W. Norton & 

Company, 1993. 
• Jacques Barzun and Henry F. Graff: The Modern Researcher, Belmont: Wadsworth Publishing Company; 

2004.   
• Alastair Fowler, How to Write, Oxford: OUP, 2007. 
• Douglas Crews and Fredrick C. Crews (szerk.): Random House Handbook, 6th Revised Edition,   

Columbus: McGraw-Hill Companies, 1992. 
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MAD 1900 Komplex nyelvi vizsga 
Tantárgy felelıse: – 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MAD 1121 és MAD 1122 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: – 
 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók általános nyelvi készségek felmérése három fı területen: szóbeli készségek ellenırzése, írásbeli 
teszt és esszéírás segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vizsga „proficiency-type” vizsga, tehát az általános nyelvi készségeket méri. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• L. a MAD 1121 és a MAD 1122 leírásánál. 
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MAD 2110 Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sárosdyné 
Dr. Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy hallgatói legyenek képesek magabiztosan alkalmazni mind a célnyelv, mind az anyanyelvük 
szabályait, legyenek jártasak a stílusok és stílusrétegek alkalmazásában. A hallgatók legyenek képesek a 
célnyelv szerkezeteit anyanyelvükben létezı struktúrákkal az adott kontextusban összevetni és elemezni. A 
nyelvtan, a kiejtés és az intonáció kontrasztív elsajátítása mellett legyenek tisztában a nyelv szociolingvisztikai 
hátterével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a legmodernebb kognitív szemlélető nyelvészeti iskolára és elméletekre támaszkodva a nyelvi 
kontrasztivitás eszközeivel ismerteti meg a hallgatókat. A tantárgy a funkcionális és kognitív nyelvleírás 
elméletét és módszertanát tárgyalja Givón, Halliday, Langacker rendszerei alapján. Fı témák: a nyelv 
használatközpontú összehasonlító elemzése a mindenkori beszélı és hallgató nézıpontjából, a jelentés és 
annak fogalmi alapja a nyelvi szerkezetek viszonyában. A nyelvi funkciókat nyelvi szerkezetekben vizsgálja a 
morfémától a szövegig a mondatra összpontosítva (pl. szemantikai szerep, topik, eset, modalitás, 
szubjektivizáció, határozottság). Az alaktani és mondattani illetve a jelentéstani szerkezetek közötti 
megfelelési viszonyok is a vizsgálat tárgyát képezik. 
A tárgy elsajátítása elısegíti a hallgatók elméleti gondolkodását, a téma önálló kutatását, valamint a 
tudományos és publicisztikai munka végzését. A tárgy ismeretanyaga továbbá lehetıséget ad az angol 
irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 
Ajánlott irodalom: 
• Biber, D. et al. Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2000 ISBN 0582237254 
• Klaudy, K. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz,  magyar fordítástechnikai példatárral. 

Budapest: Scholastica, 2007. ISBN 9638591277 
• Vinay, J. P. és Darbelnet, J. Comparatíve Stylistics of French and English. A methodology for Translation. 

Amsterdam: Benjamins, 1995. ISBN 155619692X 
• Bognár, J. Contrastive Study Veszprém: Pro Pannonia, 2000. ISBN 9639079596 
• Klaudy, K. Languages in Translation. With illustrations in English, French, German, Russian and 

Hungarian. Budapest: Scholastica, 2002. ISBN 9632068394. 
• Klaudy K. és S. Fenyı, S. Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája.2. kiadás. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. ISBN 963190864X 
 
 

MAD 2120-2121 Nyelvelméletek  
Tantárgy felelıse:  

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer, DSc, dr. 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
2 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
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Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B és V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyik célja, hogy áttekintse a 20. század közepének európai és amerikai strukturalista irányzatait, a 
korai generatív nyelvészet fıbb alapvetéseit, a 20. század második felének kései generatív iskoláját, valamint a 
moduláris elméletek megjelenését. A kurzus során a hallgatók elsajátítják a különbözı nyelvelméletekhez 
kapcsolódó alapfogalmakat, szakkifejezéseket, megismerkednek a nyelvi tudás fogalmával, a nyelv 
természetével, mibenlétével. A kurzus az ezredforduló modern elméleti irányzatainak (pl. kormányzáselmélet, 
optimalitáselmélet) fıbb vonalait is ismerteti, illetve nyelvészeti szempontokat biztosít a nem nyelvészeti 
jellegő stúdiumokhoz. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen magabiztosan használni a tananyaghoz kapcsolódó 
alapfogalmakat és terminusokat, továbbá ismerje fel a különbözı elméleti keretek elınyeit és hátrányait is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szemináriumokon két zárthelyi dolgozat, a házi feladatok rendszeres elkészítése, aktív részvétel a 
szemináriumokon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Freidin, R. (2007): Generative Grammar: Theory and its History. Routledge, London. 
• Joseph, J. E., Love, N. és Taylor, T. J. (2001): Landmarks in Linguistic Thought II: The Western 

Tradition in the Twentieth Century. Routledge, London. 
• Matthews, P. H. (2001): A Short History of Structural Linguistics, Cambridge University Press, 

Cambridge: 
• Seuren, P. A. M. (1998): Western Linguistics: An Historical Introduction. Blackwell, Oxford:  
• Harris, R. és Taylor, T. J. (1989): Landmarks in Linguistic Thought: The Western Tradition from 

Socrates to Saussure. Routledge, London. 
• Matthews, P. H. (1993) Grammatical Theories in the United States from Bloomfield to Chomsky, 

Cambridge University Press, Cambridge. 
• Pinker, S. (1995): The Language Instinct. Harper, New York.  
• Robins, R. H. (1997) A Short History of Linguistics. Longman, London. 
 
 

MAD 2130-2131 Az angol nyelv története 
Tantárgy felelıse:  

Dr. Pıdör Dóra PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 30 
Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B és V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Kiricsi Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa az angol nyelv önálló fejlıdésének elızményeit, továbbá hogy ismertesse az 
ó-, közép-, illetve korai modern angol nyelvállapot legfontosabb jellemzıit, különös tekintettel azokra, 
amelyek tovább élnek a modern angol nyelvben. Fıbb témák: a nyelvrokonság fogalma; az indoeurópai 
nyelvcsalád; az indoeurópai alapnyelv fıbb jellemzıi; a germán nyelvek jellemzıi; az óangol nyelv 
hangrendszere és alaktana; a középangol nyelv helyesírása, hangrendszere, alaktana és hangváltozásai; a nagy 
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magánhangzó-eltolódás; a korai modern angol nyelv hangrendszere és alaktana. A tárgy során kialakuló 
történeti szemlélet elısegíti az irodalom szakirány által feldolgozott szövegek archaikusabb rétegeinek 
megértését. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgyat elsajátítva a hallgató legyen képes az angol szinkron nyelvállapot legfontosabb jellegzetességeinek 
kialakulását történeti vetületben látni, különös tekintettel az alaktani és kiejtésbeli rendhagyóságokra, valamint 
a helyesírás és a kiejtés közti bonyolult kapcsolatban logikát, szabályszerőségeket felfedezni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szemináriumon zárthelyi dolgozat, a házi feladatok elkészítése, aktív részvétel a szemináriumokon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Algeo, J. (2006): The Origins and Development of the English Language. 6. kiadás. Cengage Learing, 
Florence. 

• Algeo, J. és Butcher, C. A. (2010): Problems in the Origins and Development of the English 
Language: Workbook. 6. kiadás. Wadsworth, Belmont. 

• Baugh, A. és Cable, T. (2001): A History of the English Language. 5. kiadás. Routledge, London.  
• Cser A. (2003): An Outline of the History of the English Language. PPKE BTK, Piliscsaba  
• Freeborn, D. (2006): From Old English to Standard English. 3. kiadás. Palgrave Macmillan, 

Basingstoke. 
• Blake, N. (szerk.) (1992): The Cambridge History of the English Language, 1066–1476. Cambridge 

University Press, Cambridge. 
• Hogg, Richard M. (szerk.) (1992): The Cambridge History of the English Language, The Beginnings to 

1066. Cambridge University Press, Cambridge. 
• LASS, R. (1994): Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge University Press, 

Cambridge. 
• Lass, R. (szerk.) (2000): The Cambridge History of the English language 1476–1776. Cambridge 

University Press, Cambridge. 
• Strang, B. (1970): A History of English. Methuen, London. 
 
 

MAD 2210-2211 20. századi angolszász irodalomtudományi és kultúraelméleti irányzatok 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor, CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók az alapozó tárgy (Irodalom- kultúratudományi alapfogalmak és elméleti 
hátterük) során megismert irányzatok és fogalmak speciálisan angolszász változatait tanulmányozzák. A tárgy 
fókuszában a 20. század második felének legfontosabb angolszász irodalomtudományi és kultúraelméleti 
iskolái állnak, különösen az Új Kritika örökségét újragondoló irányzatok (strukturalizmus, dekonstrukció, 
befogadáselméletek), valamint néhány jelentıs kultúraközpontú megközelítés (kulturális materializmus, 
pszichoanalitikus irodalomtudomány, feminizmus, posztkolonialitás, stb). 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat az elméleti gondolkodásra, a téma önálló kutatására, 
tudományos és publicisztikai munka végzésére, s az angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának 
közvetítésére. Folyóiratszerkesztıi, könyvkiadói, telekommunikációs munkakörökben az elnyert kompetenciák 
kiváltképpen hasznosíthatók.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• DURING, S. (szerk.). The Cultural Studies Reader, New York: Routledge, 2007.  
• LEITCH, V. B. The Norton Anthology of Theory and Criticism, New York: Norton, 2001.  
• LENTRICCHIA, F. After the New Criticism, Chicago: University of Chicago Press, 1981.  
• NEWTON, K. M. Twentieth-Century Literary Theory. A Reader, London: Macmillan, 1991.  
• SAÏD, E. Culture and Imperialism, London: Vintage, 1994.  
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 MAD 2220 Az angol irodalom és kultúra történeti aspektusai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. babil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V + B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy emblematikus, egy-egy kultúrtörténeti korszak jellemzıit viselı, ám nem feltétlenül az 
irodalom- és kultúratörténeti kánonok fısodrában elhelyezkedı mőalkotások értelmezésével megismertesse a 
hallgatókat az angol irodalom és kultúra korszakolási lehetıségeivel. Egyes mővek elemzése mellett a tárgy 
bemutatja azokat a kritikai álláspontokat, melyek lehetıvé teszik a történeti, s azon belül a hatástörténeti 
reflexiót. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása fejleszti az absztrakt gondolkodást, elısegíti az önálló kutatást és az inter- és 
multidiszciplináris tudományos és publicisztikai munkát az angol nyelvő népek kultúrájának, irodalmának 
területén. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• részvétel az órákon 
• referátum 
• esszé 
• zárthelyi 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bennett, A. és Royle, N. An Introduction to Literature, Criticism and Theory, London: Longman, 2004. 
• Carroll, D. The States of Theory. History, Art and Critical Discourse, Stanford: Stanford University Press, 

1994. 
Ajánlott irodalom: 

• Colebrook, C. New Literary Histories. Theory after Poststructuralism, Manchester: Manchester 
University Press, 1997.  

• Gunn, S. History and Cultural Theory, London: Longman, 2006. 
• Hunt, L. (szerk.) The New Cultural History. Studies on the History of Society and Culture, Berkeley: 

University of California Press, 1992. 
• Burke, P. What is Cultural History, Cambridge: Polity, 2008.  
• Clayton, J. B. Influence and Intertextuality in Literary History, Madison: University of Wisconsin Press, 

1991.  
• Ezeli, M. Writing Women’s Literary History, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.  
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    MAD 3200-3201 Az angol irodalom és a keresztény hagyomány  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára, 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tóth Sára 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy konkrét irodalmi példák elemzésével vizsgálja a keresztény hagyomány és az irodalom 
találkozásából adódó legfontosabb kérdéseket, úgymint a keresztény hagyományban fellelhetı mővészet- és 
irodalomellenesség jelenségét, gyökereit, illetve a „költészet védelmében” felhozott érveket; az ún. „vallásos 
irodalom” vagy „keresztény irodalom” besorolás problematikus mivoltát; a realizmus, illetve a romantika 
bibliai gyökereit; a „keresztény tragikum” lehetségességét, a modern hiányirodalom teológiai 
értelmezhetıségének kérdését, valamint a vallási-bibliai nyelv költıi-szimbolikus karakterét és az ebbıl adódó 
hermeneutikai következményeket. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy célja egy sajátos interdiszciplináris érzékenység kialakítása, melynek segítségével a hallgatók képesek 
lesznek mind az irodalom fıbb elméleti problémáit, mind pedig konkrét irodalmi mőveket keresztény teológiai 
perspektívában vizsgálni, illetve megismerkednek az angol irodalom és a keresztény hagyomány több 
évszázados kölcsönhatásának különbözı aspektusaival.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Pryke, Kenneth G. and W. Soderlund, eds. Profiles of Canada. 3rd ed. (Canadian Scholars’ Press Inc., 

2003) 
• Ondaatje, Michael, ed. The Faber Book of Contemporary Canadian Short Stories. (Faber & Faber, 1994) 
• Starnino, Carmine, ed. The New Canon: An Anthology of Canadian Poetry. (Vehicule Press, 2006) 
• Canada Picture Album DVD, (Kanadai Nagykövetség, 2005) 
• Kanadai irodalmi-kulturális szemelvénygyőjtemény (válogatták: Bernhardt Dóra és dr. Nagy Judit)  
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MAD 3210-3211 Témák a középkori angol irodalomból  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes, 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
vizsga 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy jellegzetes példákon keresztül közelít a középkori angol irodalomhoz, Caedmontól a 15. századi drámáig. 
Az elolvasandó és elemzendı szövegek között megtalálhatók az óangol költészet és próza klasszikus mővei csakúgy, 
mint a Gawain-költı és Chaucer fıbb mővei. A tárgy interdiszciplináris, felöleli az irodalom, nyelvtörténet és 
történelem több aspektusát. A tanórák során a hallgatók részletes betekintést nyernek a középkori ember világképébe, 
kultúrájába, valamint az ó- és középangol nyelvbe. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az interdiszciplináris megközelítési mód képessé tesz az angol nyelvő kultúrák átfogóbb ismeretére, illetve az 
anglisztika e speciális területén szerzett jártasság közvetítésére. A tárgy elsajátítása során megszerzett mőveltség 
fejleszti az absztrakt gondolkodást, és elısegíti a témában végzett önálló tudományos és publicisztikai munkát.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• AFORD, B. (szerk.) Medieval Literature. Chaucer and the Alliterative Tradition, Harmondsworth: 

Penguin, 1994.  
• FORD, B. (szerk.) Medieval Literature. The European Inheritance, Harmondsworth: Penguin, 1995.  
• GODDEN, M. és LAPIDGE, M. (szerk.) The Cambridge Companion to Old English Literature, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  
• GREENFIELD, S. B, CALDER, D. G. és LAPIDGE, M. A New Critical History of Old English 

Literature, New York: New York University Press, 1996.  
• SCANLON, L. (szerk.) The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100–1500, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009.  
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MAD 3220-3221 Témák a reneszánsz angol irodalomból   
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor, CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Péti Miklós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a diákokat megismertetesse a reneszánsz kultúra és gondolkodásmód legfontosabb 
jellegzetességeivel és fıbb áramlataival (humanizmus, reneszánsz, reformáció, puritanizmus), valamint a Tudor 
korszak és a 17. század brit irodalmának fı tendenciáival és jelentıs képviselıivel. A tárgy elsajátítása során 
elsısorban részletes mőelemzést végzünk, ugyanakkor felvázoljuk a mővek irodalom-, és kultúrtörténeti 
hátterét is.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat a téma önálló kutatására, tudományos és publicisztikai munka 
végzésére, s az angol kultúrtörténet legjelentısebb korszakának, azon belül is Shakespeare drámai 
mővészetének magyarországi közvetítésére: a színházi és a könyvkiadói munkában való aktív tanácsadásra, a 
tárgy multidiszciplináris megközelítésére. 
  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• CUMMINGS, B. The Literary Culture of the Reformation. Grammar and Grace, Oxford: Oxford 

University Press, 2007.  
• HATTAWAY, M. (szerk.) A Companion to English Renaissance Literature and Culture, Oxford: 

Blackwell, 2003.  
• MCDONALD, R. (szerk.) The Bedford Companion to Shakespeare. An Introduction with Documents, 

Boston: Bedford/St.Martin, 2001.  
• PINCOMBE, M. Elizabethan Humanism. Literature and Learning in the Later Sixteenth Century, London: 

Longman, 2001.  
• VICKERS, B. (szerk.) English Renaissance Literary Criticism, Oxford: Clarendon, 2003.  
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MAD 3230-3231 Fejezetek az angol puritanizmus irodalmából    

Tantárgy felelıse: 
dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
vizsga 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a 21. századi hallgatókhoz közelebb hozza mind az angol, mind az új-angliai puritán 
szerzık tollából származó mőveket. A tárgyalandó szövegek közé tartoznak Richard Baxter, John Bunyan, 
Lewis Bayly, William Ames és Anne Bradstreet mővei. A tárgy elsajátítása során tárgyalásra kerül a puritán 
világszemlélet, életstílus és mőfajok utóéletete is, többek között Emily Dickinson, Nathaniel Hawthorne és 
Sylvia Plath mőveiben, illetve Arthur Miller drámájában. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a következı kompetenciákat fejleszti: az irodalmi és a teológiai témák közötti átjárhatóságot, 
párbeszédet, interdiszciplinaritást, a hitéleti és a kulturális-mővészeti értékek párhuzamos megértését, a 
„puritán irodalom”, mint a 21. századtól idegen „szöveg-kövületek halmaza” személet feloldását, módosulását, 
továbbá az Ó-Anglia és Új-Anglia történelme és irodalma közötti összefüggések, folyamatosság bemutatására 
is módot ad, végül a puritán poézis és poétika törvényszerőségeinek megértését is segíti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• ABEEKE, J. R. és PEDERSON, R. J. Meet the Puritans, Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 

Grand Rapids, Michigan, 2006.  
• COFFEY, J. és LIM, P. C. H. The Cambridge Companion to Puritanism, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008.  
• LLOYD-JONES, D. M. The Puritans and their Successors, Carlisle: The Banner of Truth Trust, 2002.  
• SLOANE, M. L. Puritan History, Carlisle: The Banner of Truth Trust, 2009.  
• WHITE, P. (szerk.) Puritan Poets and Poetics, Philadelphia: The Pennsyvania University Press, 1985.  
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MAD 3232 Az angol irodalom keresztény és klasszikus háttere  
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor, CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Tóth Sára 
Dr. Péti Miklós 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı az angol 
irodalom 

szakirányon belül 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa, miként befolyásolták az angol irodalom fejlıdését a keresztény és klasszikus 
(görög és latin) irodalmi hagyományok. A történeti áttekintés a középkor irodalmától egészen a huszadik 
századi fejleményekig nyúlik, ám a terület sajátosságaiból adódóan a tárgy középpontjában a reneszánsz és a 
restauráció irodalma áll. A tárgy elsajátítása során a hallgatók megismerhetik az angol irodalom kevésbé ismert, 
ám jelentıs hagyományait (pl. a Biblia és a klasszikusok különbözı fordításait), s így összetettebb képet 
alakíthatnak ki a kanonikus angol mővek irodalomtörténeti kontextusáról. A mővek forráskritikai elemzése 
mellett lehetıség nyílik a hatástörténeti reflexióra, s a keresztény és klasszikus háttér bonyolult 
összefonódásainak vizsgálatára. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat a téma önálló kutatására, tudományos és publicisztikai munka 
végzésére, az angol irodalom és kultúra történeti aspektusainak komplex elgondolására. Elısegíti továbbá a 
hallgatók elméleti gondolkodását és az angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusainak közvetítését.    
Évközi tanulmányi követelmények: 

• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• GILLESPIE, S. English Translation and Classical Reception: Towards a New Literary History, Oxford: 

Wiley-Blackwell, 2011.  
• HATTAWAY, M. (szerk.) A Companion to English Renaissance Literature and Culture, Oxford: 

Blackwell, 2003.  
• MCDOWELL, N.  és SMITH, N. (szerk.) The Oxford Handbook of Milton, Oxford: Oxford University 

Press, 2009.  
• PINCOMBE, M. Elizabethan Humanism. Literature and Learning in the Later Sixteenth Century, London: 

Longman, 2001.  
• VICKERS, B. English Renaissance Literary Criticism, Oxford: Clarendon, 2003.  
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MAD 3233 Az angol Biblia irodalomformáló ereje    
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor, CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Tóth Sára PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı az angol 
irodalom 

szakirányon belül 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az angol irodalomban a biblikus hagyomány másfél ezer év óta formálja az irodalmi alkotásokat, az óangol 
„Álom a keresztfáról” címő költeménytıl egészen T. S. Eliot költészetéig és drámáiig. A szövegolvasáson 
alapuló tárgy elsısorban a Biblia és az angol irodalom kapcsolatát vizsgálja, különös tekintettel a reformáció 
ill. az elsı jelentıs nemzeti bibliafordítások korára. A Biblia narratíváit, költıi könyveit, illetve azok irodalmi 
feldolgozásait (misztériumjátékok, misztikus középkori költık, reformáció-kori hitvitázók és drámaírók, 
Shakespeare, Milton, Blake, romantikusok, modernek) tekintjük át. 

A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat a téma önálló kutatására, tudományos és publicisztikai munka 
végzésére, s az angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére, a biblikus mőveltség 
magas szintő képviseletére. Folyóirat szerkesztıi, könyvkiadói, telekommunikációs munkakörökben az elnyert 
kompetenciák kiváltképpen hasznosíthatók. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat a téma önálló kutatására, tudományos és publicisztikai munka 
végzésére, s az angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére, a biblikus mőveltség 
magas szintő képviseletére. Folyóirat szerkesztıi, könyvkiadói, telekommunikációs munkakörökben az elnyert 
kompetenciák kiváltképpen hasznosíthatók. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• AHAMLIN, H. és JONES, N. W. (szerk.) The King James Bible After 400 years. Literary, Lingusitic, and 

Cultural Influences, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.  
• HASS, A., JASPER, D., és JAY, E. (szerk) The Oxford Handbook of English Literature and Theology, 

Oxford: Oxford University Press, 2007.  
• JEFFREY, D. L. (szerk.) A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Grand Rapids: 

Eerdmans, 1992.  
• KING, J. N. Voices of the English Reformation. A Sourcebook, Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2004.  
• LEMON, R. és MASON, E. (szerk.) The Bible in English Literature, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.  
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MAD 3240-3241 Kritikai és kulturális jelenségek a 21. században  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı az angol 
irodalom 

szakirányon belül 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy lehetıséget ad arra, hogy a diákok megismerkedjenek néhány olyan kortárs kritikai és kulturális 
jelenséggel, melyek egyfelıl összekötik a jelen diskurzusait az elmúlt század utolsó harmadának elméleti 
vitáival, másfelıl pedig különösen alkalmasak a kora 21. század kulturális tapasztalatainak koncepcionális 
megragadására. A kurzus három nagyobb kategórián keresztül közelíti meg korszakunk sajátosságait: identitás 
(nemi és etnikai értelemben, különös tekintettel a diaszporális közösségekre, a transz-nacionalitás és a poszt-
etnicitás fogalmaira), tér (a tér mint kulturális konstrukció és közösségformáló tényezı, materiális és 
immateriális terek, ökokritika, kultúra és kibernetikai tér viszonya) és a posztmodern univerzálék megjelenése 
(etikai, filozófiai és vallási értelemben). A tárgyalt szerzık között szerepel mások mellett Arjun Appadurai, 
Gilles Deleuze, Lev Manovich és Kwame Anthony Appiah. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy elsısorban a hallgatók történeti látásmódját és általános analitikus képességeit fejleszti. Mivel 
kortárs, változásban lévı jelenségek alkotják a kurzus tárgyát, a végrehajtandó komplex szövegelemzési 
feladatokhoz speciális kutatásmódszertani kihívások is társulnak. Megemlítendı a tantárgy idegen nyelvi 
fejlesztı hatása is, mivel a hallgatók a kortárs angolszász kultúrakritika újszerő terminológiájával és 
beszédmódjával ismerkednek meg.        
    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• MALPAS, S. és WAKE, P. The Routledge Companion to Critical Theory, London: Routledge, 2004.  
• MARQUES, I. Transnational Discourses on Class, Gender and Cultural Identity, West Lafayette: Purdue 

University Press, 2011.     
• RYAN, M. Cultural Studies. A Practical Introduction, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.  
• SIM, S. (szerk.). The Routledge Companion to Postmodernism, London: Routledge, 2004. 
• WOLFREYS, J. (szerk.) Introducing Criticism at the 21st Century, Edinburgh University Press, 2002.  
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MAD 3250-3251 A modernitás kezdetei a 17-18. századi brit irodalomban  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy elsajátításával a hallgatók megismerkednek az angol felvilágosodás korának reprezentatív szerzıivel, a 
neoklasszicizmus jellegzetességeivel, a 18. század második felének költészetével, a regény kialakulásával, és a 
legfontosabb eszmetörténeti irányzatokkal. A tárgy elsajátítása során elsısorban részletes mőelemzést végzünk, 
ugyanakkor felvázoljuk a mővek irodalomtörténeti, valamint eszme- és kultúrtörténeti hátterét is. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fı célja, hogy a hallgatók megismerjék a nyugati modernitás gyökereit, és ismereteik segítségével 
képesek legyenek az ıket körülvevı kultúra mélyebb megértésére és elemzésére, a modern gondolkodás 
fejleményeinek azonosítására és kritikus értékelésére. A tárgy elısegíti az absztrakt gondolkodást, elsajátítása 
alkalmassá teszi a hallgatókat a téma önálló kutatására, tudományos és publicisztikai munka végzésére, s az 
angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• KEYMER, Th. és MEE, J. (szerk.) The Cambridge Companion to English Literature 1740–1830, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004.  
• RICHETTI, J. The Cambridge Companion to the Eighteenth Century Novel, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
• SITTER, J. (szerk.) The Cambridge Companion to 18th c. Poetry, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001.  
• WATT, I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley: University of 

California Press, 1957, 2002.  
• WOMERSLEY, D. (szerk.) A Companion to Literature from Milton to Blake, Oxford: Blackwell, 2000.  

 
MAD 3260-3261 A 18–19. századi angol költészet fıbb tendenciái   

Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a hagyományos irodalomtörténeti korszakolásokban többnyire 
határozottan elkülönített két idıszak, a 18. és a 19. század költészetének fıbb tendenciáival és néhány jelentıs 
képviselıjével. A szoros olvasáson alapuló mőelemzések az egyes mővek irodalomtörténeti jelentıségének és 
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hátterének megismerésén túl hozzásegítenek, hogy a hallgatók újragondolják a két évszázad esztétikai 
álláspontjainak hasonlóságait és különbségeit leképezı kritikai közhelyeket (pl. klasszicizmus–romantika 
oppozíció). A tárgy továbbá bemutatja azokat a kritikai álláspontokat, melyek lehetıvé teszik a történeti, s azon 
belül a hatástörténeti reflexiót. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása elısegíti az absztrakt gondolkodást, az önálló kutatást és az önálló tudományos és 
publicisztikai munka végzését. A tárgy ismerete lehetıséget ad az angol nyelvő kultúrákra és társadalmakra 
vonatkozó ismeretek közvetítésére. 
   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• ABRAMS, M. H. The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, New York: 

Oxford University Press, 1969.  
• GERRARD, C. A Companion to Eighteenth-Century Poetry, Oxford: Blackwell, 2006.   
• MCLANE, M. N. és CHANDLER, J. (szerk.) The Cambridge Companion to British Romantic Poetry, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008.  
• RAJAN, T. és WRIGHT, J. M. (szerk.) Romanticism, History, and the Possibilities of Genre: Re-forming 

Literature 1789–1837, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.  
• WU, D. (szerk.) A Companion to Romanticism, Oxford: Blackwell, 1999.  

 
 
 

 MAD 3270-3271 A 19–20. századi angol regény fıbb tendenciái 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Tóth Sára 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II., III., IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 19. és 20. századi brit regényirodalom jellegzetességeivel, 
fıbb vonulataival és néhány jelentıs képviselıjével. A tárgy lehetséges mőelemzés-modelleket mutat be, 
egyben kitér a tárgyalt mővek irodalomtörténeti és társadalmi hátterére, beleértve a regény mőfajának sajátos 
gazdasági-materiális dimenzióit is. Különös figyelmet kapnak a realizmus, a premodern, a viktoriánus, a 
modernizmus, a posztmodernizmus és a posztkolonialitás kategóriái. A tárgyalt szerzık között szerepelhet 
mások mellett Walter Scott, Jane Austen, Maria Edgeworth, Charlotte és Emily Brontë, Charles Dickens, 
Elizabeth Gaskell, W. M. Thackeray, George Eliot, Thomas Hardy, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia 
Woolf, Kingsley Amis, John Fowles, Ian McEwan, Timothy Mo, Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Salman 
Rushdie.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsısorban a hallgatók szövegelemzı (fıleg narratív minták és kategóriák felismerésére és 
rendszerezésére vonatkozó) kompetenciáját fejleszti, ugyanakkor segíti ıket különféle történeti perspektívák 
gyakran egyidejő alkalmazásában is. Szintén lényeges az a kutatásmódszertani és/vagy írástechnikai készség, 
melyet az érdemjegy megszerzéséhez szükséges egyéni készülés, illetve hosszabb otthoni dolgozat megkíván.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  



 

| 164 | 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• DAVID, D. (szerk.) The Cambridge Companion to the Victorian Novel, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001.  
• EAGLETON, T. The English Novel. An Introduction, Oxford: Wiley-Blackwell, 2004.  
• HEAD, D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction. 1950–2000, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. 
• REGAN, S. (szerk.) The Nineteenth-century Novel. A Critical Reader, New York: Routledge, 2001.  
• STEVENSON, R. Modernist Fiction. An Introduction, Lexington: University Press of Kentucky, 1992. )  
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MAD 3280-3281 A 20. századi költészet és dráma fıbb tendenciái  

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a diákokat megismertesse a 20. századi brit költészet és dráma fıbb tendenciáival és 
néhány jelentıs képviselıjével. A költészet esetében különös figyelmet kap a romantika szellemi-intertextuális 
öröksége, a modernizmus mővészetfelfogása, az ír kulturális jelenlét, és az úgynevezett „movement” poétáinak 
költıi gyakorlata. A dráma esetében többek között a század mőfaji sokszínősége, G. B. Shaw hatása, a 
kontinentális hagyományokhoz való brit viszony, illetve a nemiség és etnicitás ábrázolása válik hangsúlyossá. 
A tárgyalt szerzık között szerepelhet a költı Thomas Hardy, W. B. Yeats, T. S. Eliot, Ted Hughes, W. H. 
Auden, Philip Larkin, Dylan Thomas, Seamus Heaney, illetve a drámaíró Oscar Wilde, G. B. Shaw, J. M. 
Synge, Samuel Beckett, Harold Pinter, Caryl Churchill és Hanif Kureishi.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsısorban a hallgatók szövegelemzı (fıleg költészeti és drámai fogalmak, konvenciók és más minták 
felismerésére vonatkozó) kompetenciáját fejleszti, ugyanakkor segíti ıket különféle történeti perspektívák 
gyakran egyidejő alkalmazásában is. Szintén lényeges az a kutatásmódszertani és/vagy írástechnikai készség, 
melyet az érdemjegy megszerzéséhez szükséges egyéni készülés, illetve hosszabb otthoni dolgozat megkíván. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• GEDDES, G. (szerk.) 20th-century Poetry and Poetics, Oxford: Oxford University Press, 2006.  
• HAMILTON, I. (szerk.) The Oxford Companion to Twentieth-century Poetry in English, Oxford: 

Clarendon Press, 2006.  
• INNES, C. Modern British Drama. 1890–1990, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.  
• ROBERTS, N. (szerk.) A Companion to 20th-Century Poetry, Oxford: Wiley-Blackwell, 2003.  
• SMART, J. Twentieth Century British Drama, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  
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MAD 3282 Elemzı szövegolvasás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla, PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı az angol 
irodalom 

szakirányon belül 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy félévente különbözı korszakok más-más irodalmi mővének (fıként vers és rövid próza) elemzı 
olvasására (close reading) épül. Elsısorban a szerzı által választott nyelvi és formai sajátosságokat vizsgálva, a 
mővet részleteiben interpretálva próbálunk közelebb jutni a szöveg egészének megértéséhez. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a mővek önálló elemzésének készségét és az absztrakt gondolkodást fejleszti. Fı cél, hogy a 
hallgatók elsajátítsák az önálló, a szöveggel való szoros értelmezıi kapcsolaton alapuló olvasat kialakításának 
technikáját, továbbá, hogy elméleti szinten tisztán lássák és megfelelıen használják az egyes értelmezési 
technikák fogalmi bázisát. Ezzel egyidejőleg a tárgy fejleszti a hallgatók angol nyelvő kommunikációs és 
elıadókészségét.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• BERTENS, H. Literary Theory. The Basics, London: Routledge, 2001.  
• DOBIE, A. B. Theory into Practice. An Introduction to Literary Criticism, Belmont: Wadsworth, 2002. 
• POPE, R. The English Studies Book. An Introduction to Language, Literature and Culture, London: 

Routledge, 2002.  
• SELDEN, R. (szerk.) The Cambridge History of Literary Criticism. From Formalism to Poststructuralism, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1989.  
• SIMPSON, P. Stylistics. A Resource Book for Students, London: Routledge, 2004.  

 
 

  MAD 3290-3291 Angol-amerikai összehasonlító irodalmi elemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin, PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V, B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Juhász Tamás 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 
II., III., IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók brit, illetve amerikai irodalmi mőveket párhuzamosan és egymással 
szembeállítva vizsgáljanak a „close-reading” módszerével. A mőveket a mőnem, a mőfaj, a keletkezés ideje és 
a téma köti össze, de a kulturális háttérbeli különbség, illetıleg az intellektuális szemléletmód sokfélesége 
alkalmat adhat a kultúrák közötti párbeszéd lehetıségeinek felmérésére. Közös témaként felmerülhet a 
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kisvárosi élet, az elidegenedés, a generációs különbségek és konfliktusok vizsgálata, a „Másság” 
megkülönböztetése, a nemek közötti viszonyok, stb. rendre történelmi-kulturális, vagy éppen korszakokat 
átívelı megközelítésben.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy haladó ismereteket kínál az összehasonító irodalom- és kultúrtörténet módszereinek tekintetében, 
valamint az olvasási készség fejlesztésére hivatott. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás, a kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• SAUSSY, H. (szerk.) Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 2006 
• GILES, P. Transatlantic Insurrections. British Culture and the Formation of American Literature 1730–

1860, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.  
• ISER, W. The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology, Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1993.   
 
A diszciplináris mesterszakot végzık számára szabadon választható tárgyak leírásait lásd az 
angoltanári mesterszak tárgyleírásainál. 
MAD 4311 = MAT 1211 (Az angol nyelvő országok kultúrája) 
MAD 4121 = MAT 2111 (Haladó Fonológia) 
MAD 4122 = MAT 2112 (Morfológia és szintaxis) 
MAD 4123 = MAT 2113 (Az angol nyelv dialektológiai és szociolingvisztikai szempontból: Nyelvi 
változatok) 
MAD 4124 = MAT 2114 (Lexikológiai és lexikográfiai alapismeretek) 
MAD 4211 = MAT 2211 (Walesi stúdiumok) 
MAD 4321 = MAT 2212 (Multimediális kommunikáció 1.) 
MAD 4322 = MAT 2215 (Multimediális kommunikáció 2.) 
MAD 4331 = MAT 2213 (Eszmetörténeti szövegolvasás) 
MAD 4341 = MAT 2214 (Vallási élet angol nyelvterületeken) 
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1.3. TANÁR – ANGOLTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 

A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
- szakképzettség: okleveles angoltanár  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of English language and culture 

 
1.3.1. Mintatanterv anglisztika alapképzési fıszakos (major) végzettséggel rendelkezı tanár - 

angoltanári mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali) 

 
(4 + 1 félév; teljesítendı: 30 angolos kredit) 

A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék programjában 
 
 
  

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit 

Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt

. 
kódja 1 2 3 4 5 

KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (16 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet 
területei 

MAT 
1110 

- 30/v/2     

K Nyelvelméletek MAT 
1120  

- 30/v/2     

K 
Az angol nyelvő országok 
kultúrája 

MAT 
1211 

 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 1 

MAT 
1131 

- 
   30/é/2   

 

K Kontrasztív nyelvészeti 
tanulmányok 

MAT 
1140  

- 30/v/2     

K Az angol irodalom és kultúra 
történeti aspektusai 

MAT 
1310 

- 30/v/2     

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és 
kultúraelméleti irányzatok 

MAT 
1320 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Kutatásmódszertan MAT 

1331 
- 

 30/é/2   
 

K 
Komplex nyelvi vizsga MAT 

1900 
- 

 0/v/0   
 

 Összesítés:   8 kr 8 kr    
KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK - NYELVTUDOMÁNY (2 KREDIT) 

1 tárgy választható a nyelvtudományi blokkból  

KV 
Haladó fonológia MAT 

2111 
-                      

  (30/é/2) (30/é/2
)  

KV 
Morfológia és szintaxis MAT 

2112 
-                      

  (30/é/2) (30/é/2
)  

KV 
Az angol nyelv dialektológiai 
és szociolingvisztikai 
szempontból: nyelvi változatok 

MAT 
2113 

-                       
  (30/é/2) (30/é/2

)  
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KV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek 

MAT 
2114 

-                      
  (30/é/2) (30/é/2

)  

KV 
Lexémák és kollokációk MAT 

2115 
- 
   (30/é/2) (30/é/2

)  

KV 
Az angol nyelv története MAT 

2117 
-   (30/é/2) (30/é/2

)  

KV 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 2 

MAT 
2118 

-  (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2
)  

 Összesítés:    2 kr  
SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 
KREDIT)  

K 
Az angoloktatás 
módszertanának elméleti és 
gyakorlati kérdései I  

MAT 
3110 
 

MAT 
3111 

 
 30/v/2 

 

  
 

K 
Az angoloktatás 
módszertanának elméleti és 
gyakorlati kérdései II 

MAT 
3111 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Integrált szakmódszertan MAT 

3141 
 

*MAT 
3110   

45/é/3 
 

 
 

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 
3131 

MAT 
3141 

  (60/é/3) (60/é/3
) 

 

 Összesítés:    4 kr 6 kr  
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (2 KREDIT) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a 
tananyagok tervezése 

MAT 
4111 

- 
  (30/é/2) 

(30/é/2) (30/é/2
)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 
4112 

- 
  (30/é/2) 

(30/é/2) (30/é/2
) 
 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 
4113 

-  (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2
) 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 
4114 

-  (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2
) 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek 
fejlesztése 

MAT 
4116 

- 
 (30/é/2) 

(30/é/2) (30/é/2
)  

 Összesítés:    2 kr  
 Összesítés:   8 kr 12 kr 10 kr  

A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott 
tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett 
gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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A 30 kredites angol szakos modul áttekintése 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 

Összes óraszám 150 150 165  
Vizsgák száma 4 2 0 0  
Félévközi jegyek száma 0 4 2 2  
Javasolt kreditmennyiség 8 12 10  

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 



 

| 171 | 

 

1.3.2. Tanár – angoltanár mesterképzési szakos mintatanterv nem angol szakos egyetemi vagy 
fıiskolai szintő tanári szakképzettség birtokában levı (és angol szakos diplomával nem 

rendelkezı) 
angoltanári mesterképzési szakos hallgatók számára 

 (nappali/levelezı) 
 

(2 félév; teljesítendı: 40 angolos kredit) 
 

A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult lásd. a Tanárképzési tanszék programjában 
 

A KÉPZÉST LEVELEZİ MUNKARENDBEN IS MEGHIRDETJÜK A LEVELEZİ  
KÉPZÉSBEN ELİÍRT KONTAKTÓRASZÁMOKKAL. 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (16 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet területei MAT 1110 - 30/v/2  
K Nyelvelméletek MAT 1120  - 30/v/2  

K Az angol nyelvő országok kultúrája MAT 1211 
 -  30/é/2 

K Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1 MAT 1131 -  30/é/2 
K Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok MAT 1140 - 30/v/2  

K Az angol irodalom és kultúra történeti 
aspektusai 

MAT 1310 - 30/v/2  

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és kultúraelméleti 
irányzatok 

MAT 1320 
-  30/é/2 

K Kutatásmódszertan MAT 1331 -  30/é/2 
K Komplex nyelvi vizsga MAT 1900 - 0/v/0  
 Összesítés:   8 kr 8 kr 

KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK (12 KREDIT) 
A hallgatóknak fel kell venni egyenként 2-2 tárgyat a nyelvtudományi, az irodalomtudományi, 
illetve a kultúratudományi tárgycsoportból 12 kreditnyi értékben. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 14 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

KVSZT - NYELVTUDOMÁNY (4 KREDIT) 
KV Haladó fonológia MAT 2111 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Morfológia és szintaxis MAT 2112 - (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Az angol nyelv dialektológiai és 
szociolingvisztikai szempontból: nyelvi 
változatok 

MAT 2113 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek 

MAT 2114 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV Lexémák és kollokációk MAT 2115 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Az angol nyelv története MAT 2117 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 2 MAT 2118 -  (30/é/2) 

KVSZT - IRODALOMTUDOMÁNY (4 KREDIT) 
KV Témák a középkori angol irodalomból MAT 2311 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Témák a reneszánsz angol irodalomból MAT 2312 - (30/é/2) (30/é/2) 
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KV 
Fejezetek az angol puritanizmus 
irodalmából 

MAT 2313 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
A modernitás kezdetei a 17-18. századi 
brit irodalomban 

MAT 2314 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
A 19-20. századi angol regény fıbb 
tendenciái 

MAT 2315 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
A 20. századi költészet és dráma fıbb 
tendenciái 

MAT 2316 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Az angol irodalom és a keresztény 
hagyomány 

MAT 2317 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Multikulturalizmus az amerikai 
irodalomban 

MAT 2318 
- (30/é/2) (30/é/2) 

KV Bevezetés a kanadai irodalomba MAT 2321 - (30/é/2) (30/é/2) 
KVSZT - ANGOL NYELVŐ KULTÚRÁK  (4 KREDIT) 

KV Walesi stúdiumok MAT 2211 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Multimediális kommunikáció 1 MAT 2212 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Multimediális kommunikáció 2 MAT 2215 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Eszmetörténeti szövegolvasás MAT 2213 - (30/é/2) (30/é/2) 
KV Vallási élet angol nyelvterületeken MAT 2214 - (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Társadalmi és kulturális kihívások az 
angol nyelvő országokban 

MAT 2217 
- (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   12 kr 
SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései I  

MAT 3110 
 

MAT 3111 
 

30/v/2 
  

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései II 

MAT 3111 - 
30/é/2  

K Integrált szakmódszertan MAT 3141 *MAT 3110  45/é/3 

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 3131 MAT 3141 
(60/é/3) (60/é/3) 

 Összesítés:   4 + (3) kr 3 + (3) kr 
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (2 KREDIT) 

2 kreditnyi szabadon választható angol szakos tárgyat kell felvenni. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 14 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a tananyagok 
tervezése 

MAT 4111 
- (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 4112 
- (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 4113 
- (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 4114 
- (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek fejlesztése 

MAT 4116 
- (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   2 kr 
12 kr 11 kr 

 Kreditek:   
+ 3 + 14 kr 

A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag 
nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 
 
 

A 40 kredites angol szakos modul áttekintése 
 
a) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot az I. félévben veszi fel: 
 

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 330 285 
Vizsgák száma 6 0 
Félévközi jegyek száma 4 9 
Javasolt kreditmennyiség 21 19 

 
 
 

b) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot a II. félévben veszi fel: 
 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 300 315 
Vizsgák száma 6 0 
Félévközi jegyek száma 5 8 
Javasolt kreditmennyiség 20 20 

 
 
 

Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 
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1.3.3. Tanár – angoltanár mesterképzési szak mintatanterv az alapképzésben vagy fıiskolai 

szintő képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában levı (és angol szakos diplomával 
nem rendelkezı)  

angoltanári mesterképzési szakos hallgatók számára 
 (nappali/levelezı) 

 
(3 félév; teljesítendı: 50 angolos kredit) 

A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék programjában 
 

A KÉPZÉST LEVELEZİ MUNKARENDBEN IS MEGHIRDETJÜK A LEVELEZİ  
KÉPZÉSBEN ELİÍRT KONTAKTÓRASZÁMOKKAL. 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (16 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet területei MAT 1110 - 30/v/2   
K Nyelvelméletek MAT 1120  - 30/v/2   

K Az angol nyelvő országok kultúrája MAT 1211 
 

-  30/é/2  

K Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1 MAT 1131 -    30/é/2  
K Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok MAT 1140  - 30/v/2   

K Az angol irodalom és kultúra történeti 
aspektusai 

MAT 1310 - 30/v/2   

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és kultúraelméleti 
irányzatok 

MAT 1320 - 
 30/é/2  

K Kutatásmódszertan MAT 1331 -  30/é/2  
K Komplex nyelvi vizsga MAT 1900 - 0/v/0   
 Összesítés:   8 kr 8 kr  

KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK (14-20 KREDIT) 
A hallgatóknak fel kell venni egyenként 2, 3, vagy 4 tárgyat a nyelvtudományi, az 
irodalomtudományi, illetve a kultúratudományi tárgycsoportból legalább 14 kreditnyi értékben. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 24 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

 KVSZT - NYELVTUDOMÁNY (LEGALÁBB 4 KREDIT) 
KV Haladó fonológia MAT 2111 -                      (30/é/2) (30/é/2)  
KV Morfológia és szintaxis MAT 2112 -                     (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Az angol nyelv dialektológiai és 
szociolingvisztikai szempontból: nyelvi 
változatok 

MAT 2113 -                       (30/é/2) (30/é/2) 
 

KV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek 

MAT 2114 -                      (30/é/2) (30/é/2) 
 

KV Lexémák és kollokációk MAT 2115 - 
 

(30/é/2) (30/é/2)  

KV Az angol nyelv története MAT 2117 - (30/é/2) (30/é/2)  
KV Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 2 MAT 2118 -  (30/é/2)  

KVSZT - IRODALOMTUDOMÁNY (LEGALÁBB 4 KREDIT) 
KV Témák a középkori angol irodalomból MAT 2311 -                      (30/é/2) (30/é/2)  
KV Témák a reneszánsz angol irodalomból MAT 2312 -                      (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Fejezetek az angol puritanizmus 
irodalmából 

MAT 2313 -                       (30/é/2) (30/é/2)  
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KV 
A modernitás kezdetei a 17-18. századi 
brit irodalomban 

MAT 2314 -                      (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
A 19-20. századi angol regény fıbb 
tendenciái 

MAT 2315 - 
 

(30/é/2) (30/é/2)  

KV 
A 20. századi költészet és dráma fıbb 
tendenciái 

MAT 2316 - (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Az angol irodalom és a keresztény 
hagyomány 

MAT 2317 - (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Multikulturalizmus az amerikai 
irodalomban 

MAT 2318  (30/é/2) (30/é/2)  

KV Bevezetés a kanadai irodalomba MAT 2321  (30/é/2) (30/é/2)  
 KVSZT - ANGOL NYELVŐ KULTÚRÁK (LEGALÁBB 4 KREDIT) 

KV Walesi stúdiumok MAT 2211 -                      (30/é/2) (30/é/2)  
KV Multimediális kommunikáció 1 MAT 2212 -                      (30/é/2) (30/é/2)  

KV Multimediális kommunikáció 2 MAT 2215 - 
 

(30/é/2) (30/é/2)  

KV Eszmetörténeti szövegolvasás MAT 2213 -                       (30/é/2) (30/é/2)  
KV Vallási élet angol nyelvterületeken MAT 2214 -                      (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Társadalmi és kulturális kihívások az 
angol nyelvő országokban 

MAT 2217 - (30/é/2) (30/é/2)  

 Összesítés:   14-20 kr  
SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései I  

MAT 3110 
 

MAT 3111 
 

30/v/2 
   

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései II 

MAT 3111 - 30/é/2 
   

K 
Integrált szakmódszertan MAT 3141 

 
*MAT 
3110 

 45/é/3  

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 3131 MAT 3141 
 

60/é/3 
  

 Összesítés:   4 kr 6 kr  
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4-10 KREDIT) 

Legalább 4 kreditnyi szabadon választható angol szakos tárgyat fel kell venni. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 24 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a tananyagok 
tervezése 

MAT 4111 - 
 (30/é/2) (30/é/2)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 4112 - 
 

(30/é/2) (30/é/2)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 4113 - (30/é/2) (30/é/2)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 4114 - (30/é/2) (30/é/2)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek fejlesztése 

MAT 4116 - (30/é/2) (30/é/2)  

 Összesítés:   4-10 kr  
12 kr 14  kr  

Összesítés: 
24  kr  

A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag 
nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 50 kredites angol szakos modul áttekintése 
 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 390 375  
Vizsgák száma 6 0  
Félévközi jegyek száma 7 11  
Javasolt kreditmennyiség 26 24  

 
 

Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 
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1.3.4. Mintatanterv anglisztika alapképzési mellékszakos (minor) végzettséggel rendelkezı 
angoltanári mesterképzési szakos hallgatók számára 

(nappali) 
 
 
 

(4+1 félév; teljesítendı: 50 angolos kredit)  
A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék programjában 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (16 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet 
területei 

MAT 
1110 

- 30/v/2     

K Nyelvelméletek MAT 
1120  

- 30/v/2     

K 
Az angol nyelvő országok 
kultúrája 

MAT 
1211 

 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 1 

MAT 
1131 

- 
   30/é/2   

 

K Kontrasztív nyelvészeti 
tanulmányok 

MAT 
1140  

- 30/v/2     

K Az angol irodalom és kultúra 
történeti aspektusai 

MAT 
1310 

- 30/v/2     

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és 
kultúraelméleti irányzatok 

MAT 
1320 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Kutatásmódszertan MAT 

1331 
- 

 30/é/2   
 

K 
Komplex nyelvi vizsga MAT 

1900 
- 

 0/v/0   
 

 Összesítés:   8 kr 8 kr    
KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK (14-20 KREDIT) 

A hallgatóknak fel kell venni egyenként 2-3-4 tárgyat a nyelvtudományi, az irodalomtudományi, 
illetve a kultúratudományi tárgycsoportból legalább 14 kreditnyi értékben. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 24 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

     KVSZT - NYELVTUDOMÁNY (LEGALÁBB 4 KREDIT) 

KV 
Haladó fonológia MAT 

2111 
-                      (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Morfológia és szintaxis MAT 

2112 
-                      (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

)  

KV 
Az angol nyelv dialektológiai 
és szociolingvisztikai 
szempontból: nyelvi változatok 

MAT 
2113 

-                       (30/é/2
) (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

)  

KV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek 

MAT 
2114 

-                      (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Lexémák és kollokációk MAT 

2115 
- 
 

(30/é/2 (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV Az angol nyelv története MAT - (30/é/2 (30/é/2 (30/é/2 (30/é/2  
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2117 ) 
 

) ) ) 

KV 
Nyelvfejlesztés 
mesterszakosoknak 2 

MAT 
2118 

-  (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

    KVSZT - IRODALOMTUDOMÁNY (LEGALÁBB 4 KREDIT) 

KV 
Témák a középkori angol 
irodalomból 

MAT 
2311 

-                      (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Témák a reneszánsz angol 
irodalomból 

MAT 
2312 

-                      (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Fejezetek az angol 
puritanizmus irodalmából 

MAT 
2313 

-                       (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
A modernitás kezdetei a 17-18. 
századi brit irodalomban 

MAT 
2314 

-                      (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
A 19-20. századi angol regény 
fıbb tendenciái 

MAT 
2315 

- 
 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
A 20. századi költészet és 
dráma fıbb tendenciái 

MAT 
2316 

- (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Az angol irodalom és a 
keresztény hagyomány 

MAT 
2317 

- (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Multikulturalizmus az amerikai 
irodalomban 

MAT 
2318 

 (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

 

KV 
Bevezetés a kanadai 
irodalomba 

MAT 
2321 

 (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

 

    KVSZT - ANGOL NYELVŐ KULTÚRÁK (LEGALÁBB 4 KREDIT) 

KV 
Walesi stúdiumok MAT 

2211 
-                      (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Multimediális kommunikáció 1 MAT 

2212 
-                      (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

)  

KV 
Multimediális kommunikáció 2 MAT 

2215 
- 
 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Eszmetörténeti szövegolvasás MAT 

2213 
-                       (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

)  

KV 
Vallási élet angol 
nyelvterületeken 

MAT 
2214 

-                      (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

KV 
Társadalmi és kulturális 
kihívások az angol nyelvő 
országokban 

MAT 
2217 

- (30/é/2
) (30/é/2

) 
(30/é/2

) 
(30/é/2

)  

 
Összesítés: 
 

  14-20 kr  

SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az angoloktatás 
módszertanának elméleti és 
gyakorlati kérdései I  

MAT 
3110 
 

MAT 
3111 

 
 30/v/2 

 

  
 

K 
Az angoloktatás 
módszertanának elméleti és 
gyakorlati kérdései II 

MAT 
3111 

- 
 30/é/2 

  
 

K 
Integrált szakmódszertan MAT 

3141 
 

*MAT 
3110   

45/é/3 
 

 
 

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 
3131 

MAT 
3141 

  (60/é/3
) 

(60/é/3
) 

 

 
Összesítés: 
 

   4 kr 6 kr  
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SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4-10 KREDIT) 
Legalább 4 kreditnyi szabadon választható angol szakos tárgyat fel kell venni. 
FIGYELEM! A kötelezıen és a szabadon választható blokkból összesen 24 kreditnyi tárgyat kell 
teljesíteni. 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a 
tananyagok tervezése 

MAT 
4111 

- 
  (30/é/2

) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 
4112 

- 
  (30/é/2

) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 
 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 
4113 

-  (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 
4114 

-  (30/é/2
) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
) 

 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek 
fejlesztése 

MAT 
4116 

- 
 (30/é/2

) 

(30/é/2
) 

(30/é/2
)  

 Összesítés:    4-10 kr  
3 kr   

8 kr  12 kr 
3 kr   Összesítés:   

 24 kr  
A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag 
nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 
 
 

Az 50 kredites angol szakos modul áttekintése 
 

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 150 150 180 150  
Vizsgák száma 4 2 0 0  
Félévközi jegyek száma 2  5 6 6  
Javasolt kreditmennyiség 12 12 26  

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 



 

| 180 | 

 

 
1.3.5. Mintatanterv hagyományos angol szakos fıiskolai diplomával rendelkezı angoltanári 

mesterképzési szakos hallgatók számára (T/D) 
(nappali/levelezı) 

 
(2 félév, 30 kredit) 

A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék programjában. 
 

A KÉPZÉST LEVELEZİ MUNKARENDBEN IS MEGHIRDETJÜK A LEVELEZİ  
KÉPZÉSBEN ELİÍRT KONTAKTÓRASZÁMOKKAL. 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (16 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet területei MAT 1110 - 30/v/2  
K Nyelvelméletek MAT 1120  - 30/v/2  

K Az angol nyelvő országok kultúrája MAT 1211 
 

-  30/é/2 

K Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1 MAT 1131 -  30/é/2 
K Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok MAT 1140  - 30/v/2  

K Az angol irodalom és kultúra történeti 
aspektusai 

MAT 1310 - 30/v/2  

K 
20. századi angolszász 
irodalomtudományi és kultúraelméleti 
irányzatok 

MAT 1320 - 
 30/é/2 

K Kutatásmódszertan MAT 1331 -  30/é/2 
K Komplex nyelvi vizsga MAT 1900 - 0/v/0  
 Összesítés:   8 kr 8 kr 

KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK - NYELVTUDOMÁNY (2 KREDIT) 
1 tárgy választható a nyelvtudományi blokkból 

KV Haladó fonológia MAT 2111 -                       (30/é/2) 
KV Morfológia és szintaxis MAT 2112 -                       (30/é/2) 

KV 
Az angol nyelv dialektológiai és 
szociolingvisztikai szempontból: nyelvi 
változatok 

MAT 2113 -                       
 (30/é/2) 

KV 
Lexikológiai és lexikográfiai 
alapismeretek 

MAT 2114 -                      
 (30/é/2) 

KV Lexémák és kollokációk MAT 2115 - 
  (30/é/2) 

KV Az angol nyelv története MAT 2117 -  (30/é/2) 
KV Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 2 MAT 2118 -  (30/é/2) 

 Összesítés:    2 kr 
SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései I  

MAT 3110 
 

MAT 3111 
 

30/v/2 
 

 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései II 

MAT 3111 - 30/é/2  

K 
Integrált szakmódszertan MAT 3141 

 
*MAT 3110  45/é/3 

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 3131 MAT 3141 (60/é/3) (60/é/3) 
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 Összesítés:   4 (+3) kr 3 (+3) kr 
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (2 KREDIT) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a tananyagok 
tervezése 

MAT 4111 - 
 

(30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 4112 - 
 

(30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 4113 - (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 4114 - (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek fejlesztése 

MAT 4116 - (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   2 kr 
12 kr 13 kr 

 Összesítés: 
5 kr 

A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott 
tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett 
gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
A 30 kredites angol szakos modul áttekintése 

    
a) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot az I. félévben veszi fel: 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 270 195 
Vizsgák száma 6 0 
Félévközi jegyek száma 3 6 
Javasolt kreditmennyiség 17 13 

 
 

b) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot a II. félévben veszi fel: 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 210 255 
Vizsgák száma 6 0 
Félévközi jegyek száma 2 7 
Javasolt kreditmennyiség 14 16 

 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 
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1.3.6. Mintatanterv hagyományos angol szakos egyetemi bölcsészdiplomával rendelkezı 
angoltanári mesterképzési szakos hallgatók számára 

(nappali/levelezı) 
 

(3 félév; 30 angol szakterületi kredit - legalább 10 angol szakterületi kredit elismerésével) 
A képzéshez tartozó pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék programjában. 

 
A KÉPZÉST LEVELEZİ MUNKARENDBEN IS MEGHIRDETJÜK A LEVELEZİ  

KÉPZÉSBEN ELİÍRT KONTAKTÓRASZÁMOKKAL. 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
KÖTELEZİ SZAKMAI TÁRGYAK (6 KREDIT) 

K Az alkalmazott nyelvészet területei MAT 1110 - 30/v/2   
K Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1 MAT 1131 -  30/é/2  
K Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok MAT 1140  - 30/v/2   
K Komplex nyelvi vizsga MAT 1900 - 0/v/0   
 Összesítés:   4 kr 2 kr  

SZAKMÓDSZERTANI (ANGOL NYELVPEDAGÓGIAI) TÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései I  

MAT 3110 
 

MAT 3111 
 

30/v/2 
 

 
 

K 
Az angoloktatás módszertanának 
elméleti és gyakorlati kérdései II 

MAT 3111 - 30/é/2  
 

K 
Integrált szakmódszertan MAT 3141 *MAT 

3110 
 45/é/3 

 

K 
Iskolai gyakorlat (B típusú, a 
szakmódszertanos által kísért) 

MAT 3131 MAT 3141 (60/é/3) (60/é/3) 
 

 Összesítés:   
4 + (3) 

kr 
3 + (3) 

kr 
 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (LEGALÁBB 2 KR) 

 
Tanári készségek fejlesztése 1: 
A tanári munka és a tananyagok 
tervezése 

MAT 4111 - 
 (30/é/2) (30/é/2)  

 
Tanári készségek fejlesztése 2: 
Tanulók differenciált oktatása 

MAT 4112 - 
 

(30/é/2) (30/é/2)  

 
Tanári készségek fejlesztése 3: 
Holisztikus nyelvoktatás 

MAT 4113 - (30/é/2) (30/é/2) 
 

 
Tanári készségek fejlesztése 4: 
Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 

MAT 4114 - (30/é/2) (30/é/2) 
 

 
Tanári készségek fejlesztése 5: 
A tanári elıadói készségek fejlesztése 

MAT 4116 - (30/é/2) (30/é/2) 
 

 Összesítés:   legalább 2 kr  
 8 kr 5 kr  
 

Összesítés: 
3 + 4 kr  

A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, amelyek az adott 
tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül 
jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is 
teljesíthetık). 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
A 30 kredites angol szakos modul áttekintése 

 
a) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot az I. félévben veszi fel: 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 180 135  
Vizsgák száma 4 0 
Félévközi jegyek száma 2 4 
Javasolt kreditmennyiség 11 9 

 
 
+ Legalább 10 angolos szakterületi kredit elismerése. 
 
b) Amennyiben a hallgató a B típusú iskolai gyakorlatot a II. félévben veszi fel: 
 

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 150 165  
Vizsgák száma 4 0 
Félévközi jegyek száma 2 4 
Javasolt kreditmennyiség 10 10 

 
+ Legalább 10 angolos szakterületi kredit elismerése. 
 
 
Figyelem! Az óraszám, a kreditszám, valamint a vizsgák és a félévközi jegyek száma változhat annak 
függvényében, hogy a hallgató milyen tárgyakat vesz fel. 



 

| 184 | 

 

1.3.7. Tanár – angoltanár mesterképzési szak tantárgytematikái  
 

* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
 

MAT 1110 Az alkalmazott nyelvészet területei 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fischer Andrea  
Dr. habil. Nádor 
Orsolya  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa az alkalmazott nyelvészet fıbb szakterületeit az idegennyelv-tanárok 
számára hasznosítható nézıpontból. A magyarországi alkalmazott nyelvészeti felfogás meglehetısen tágan 
értelmezett, így beletartozik a pszicholingvisztika, a neurolingvisztika, a szociolingvisztika, a kétnyelvőség, a 
nyelvpedagógia, a kontrasztív nyelvészet, az anyanyelvi nevelés, a stilisztika, a szaknyelvek vizsgálata, a 
pragmatika, a számítógépes nyelvészet, a nyelvi tervezés és a nyelvpolitika. Napjainkban már mindegyik 
önálló tudományterületként határozza meg magát, viszont a nyelvtudomány eredményeit és eszközeit 
alkalmazzák szakterületük kutatásában. Mivel az idegen nyelvek tanítása során a pedagógusok minden 
területtel találkoznak, hasznos, ha tárgyi tudással is rendelkeznek ezekrıl. Az elıadások során a hallgatók 
megismerik a nyelvterületenként eltérı alkalmazott nyelvészeti felfogásokat, valamint összefoglaló ismereteket 
kapnak az egyes területek fıbb jellemzıirıl és az aktuális kutatási irányokról. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas a tanulói személyiség 
fejlesztésére, szakmai együttmőködésre és kommunikációra, tanulói csoportok, közösségek alakulásának 
segítésére, fejlesztésére, szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és 
képességeinek fejlesztésére, a tanulási folyamat szervezésére és irányítására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ajánlott az elıadások rendszeres látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 

• Allen, H. B.-Lynn, M. D. (2003): Readings in Applied English Linguistics. Knopf, New York. 
• Bárdos Jenı (2000):: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kramsch, C. (2000): Language and Culture. OUP, Oxford. 
• Spolsky, B.(1998): Sociolinguistics. OUP, Oxford. 
• Snowman, J.,Biehler, R. (2000): Psychology Applied to Teaching, Houghton Mifflin Company, New 

York. 
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MAT 1120 Nyelvelméletek 

Tantárgy felelıse:  
Prof. Dr. habil. Pavel 

Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyik célja, hogy áttekintse a 20. század közepének európai és amerikai strukturalista irányzatait, a 
korai generatív nyelvészet fıbb alapvetéseit, a 20. század második felének kései generatív iskoláját, valamint a 
moduláris elméletek megjelenését. A kurzus során a hallgatók elsajátítják a különbözı nyelvelméletekhez 
kapcsolódó alapfogalmakat, szakkifejezéseket, megismerkednek a nyelvi tudás fogalmával, a nyelv 
természetével, mibenlétével. A kurzus az ezredforduló modern elméleti irányzatainak (pl. kormányzáselmélet, 
optimalitáselmélet) fıbb vonalait is ismerteti, illetve nyelvészeti szempontokat biztosít a nem nyelvészeti 
jellegő stúdiumokhoz. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja, hogy a hallgató képes legyen magabiztosan használni a tananyaghoz kapcsolódó 
alapfogalmakat és terminusokat, továbbá ismerje fel a különbözı elméleti keretek elınyeit és hátrányait is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ajánlott az elıadások rendszeres látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 

• Freidin, R. (2007): Generative Grammar: Theory and its History. Routledge, London. 

• Joseph, J. E., Love, N. és Taylor, T. J. (2001): Landmarks in Linguistic Thought II: The Western 
Tradition in the Twentieth Century. Routledge, London. 

• Matthews, P. H. (2001): A Short History of Structural Linguistics, Cambridge University Press, 
Cambridge: 

• Seuren, P. A. M. (1998): Western Linguistics: An Historical Introduction. Blackwell, Oxford:  
• Harris, R. és Taylor, T. J. (1989): Landmarks in Linguistic Thought: The Western Tradition from 

Socrates to Saussure. Routledge, London. 

• Matthews, P. H. (1993) Grammatical Theories in the United States from Bloomfield to Chomsky, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

• Pinker, S. (1995): The Language Instinct. Harper, New York.  

• Robins, R. H. (1997) A Short History of Linguistics. Longman, London. 
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MAT 1131 Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné 
Dr. Szabó Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése és nyelvhasználati arzenáljuk bıvítése. A tananyag 
azokra a szituációkra összpontosít, amelyekben a hallgatónak leggyakrabban bizonyítania kell nyelvi 
felkészültségét a szakmájával kapcsolatos szakirodalom olvasása, a továbbképzések, szakmai elıadások, 
véleménycserék során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy hallgatói rendelkezzenek magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es 
szinten), legyenek képesek magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, valamint legyenek jártasak a 
nyelvi szerkezetek, a lexémák, kollokációk, stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában. A diskurzus 
során használt nyelvi szerkezetek összehasonlító pragmatikai elemzése is a félév témaköreihez tartozik. A 
különbözı szövegtípusok összehasonlító elemzése, a passzív szókincs aktivizálása alkotja a tárgy tartalmát. A 
tárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a különbözı szövegtípusokkal, a szövegkohézió 
biztosításának nyelvi eszköztárával, illetve felkészülnek az irodalmi szakirány nyelvi kihívásaira. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum 
• zárthelyi dolgozat 
• házi feladatok 
• órai részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 

Ajánlott irodalom: 
• Foll, D. Contrasts. Developing Text Awareness, Harlow: Longman, 1990. ISBN 0582018889 
• O’Dell, F. et al. English Collocations in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 

9780521707800 
• Oxenden, C. et al. New English File, Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780194594615 
• Gairns, R. és Redman, S. Oxford Word Skills, Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 

9780194620116 
• Gower, R. et al. Reading Literature, Harlow: Longman, 1986. ISBN 0582745012 
• O’Dell, F. et al. English Phrasal Verbs, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 

9780521684187 
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MAT 1140 Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy hallgatói legyenek képesek magabiztosan alkalmazni mind a célnyelv, mind az anyanyelvük 
szabályait, legyenek jártasak a stílusok és stílusrétegek alkalmazásában. A hallgatók legyenek képesek a 
célnyelv szerkezeteit anyanyelvükben létezı struktúrákkal az adott kontextusban összevetni és elemezni. A 
nyelvtan, a kiejtés és az intonáció kontrasztív elsajátítása mellett legyenek tisztában a nyelv szociolingvisztikai 
hátterével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a legmodernebb kognitív szemlélető nyelvészeti iskolára és elméletekre támaszkodva a nyelvi 
kontrasztivitás eszközeivel ismerteti meg a hallgatókat. A tantárgy a funkcionális és kognitív nyelvleírás 
elméletét és módszertanát tárgyalja Givón, Halliday, Langacker rendszerei alapján. Fı témák: a nyelv 
használatközpontú összehasonlító elemzése a mindenkori beszélı és hallgató nézıpontjából, a jelentés és 
annak fogalmi alapja a nyelvi szerkezetek viszonyában. A nyelvi funkciókat nyelvi szerkezetekben vizsgálja a 
morfémától a szövegig a mondatra összpontosítva (pl. szemantikai szerep, topik, eset, modalitás, 
szubjektivizáció, határozottság). Az alaktani és mondattani illetve a jelentéstani szerkezetek közötti 
megfelelési viszonyok is a vizsgálat tárgyát képezik. 
A tárgy elsajátítása elısegíti a hallgatók elméleti gondolkodását, a téma önálló kutatását, valamint a 
tudományos és publicisztikai munka végzését. A tárgy ismeretanyaga továbbá lehetıséget ad az angol 
irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ajánlott az elıadások rendszeres látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• Biber, D. et al. Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2000 ISBN 0582237254 
• Klaudy, K. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz,  magyar fordítástechnikai 

példatárral. Budapest: Scholastica, 2007.  
• Vinay, J. P. és Darbelnet, J. Comparatíve Stylistics of French and English. A methodology for 

Translation. Amsterdam: Benjamins, 1995.  
• Bognár, J. Contrastive Study Veszprém: Pro Pannonia, 2000.  
• Klaudy, K. Languages in Translation. With illustrations in English, French, German, Russian and 

Hungarian. Budapest: Scholastica, 2002. ISBN 9632068394. 
• Klaudy K. és S. Fenyı, S. Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája.2. kiadás. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. ISBN 963190864X 
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 MAT 1211 Az angol nyelvő országok kultúrája 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Beretzky Ágnes 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és/vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az angol nyelvő országok közül elsısorban az Egyesült 
Királyság és Írország kultúrájának fıbb jellegzetességeivel, úgy mint a fıbb intézményrendszerekkel, a 
társadalmi berendezkedéssel, a történelemmel, a vallási és politikai élettel, valamint az ünnepekkel, 
szokásokkal.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az angol nyelvő kultúrákra vonatkozó ismeretanyag elsajátításával a szakon végzettek alkalmassá válnak 
szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati végzésére, különös tekintettel az 
angol és a magyar nyelvő kultúrák közti magas szintő közvetítésre, illetve ennek az ismeretanyagnak az 
átadására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres részvétel az órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Grant, J. Culture Schock! Scotland, Portland: Graphic Arts, 2001. 
• Levy, P. Culture Shock! Ireland, Portland: Graphic Arts, 1996. 
• Tan, T. Culture Shock! Britain, Portland: Graphic Arts, 2002. 

 
 

 MAT 1310 Az angol irodalom és kultúra történeti aspektusai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Péti Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és/vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy emblematikus, egy-egy kultúrtörténeti korszak jellemzıit viselı, ám nem feltétlenül az 
irodalom- és kultúratörténeti kánonok fısodrában elhelyezkedı mőalkotások értelmezésével megismertesse a 
hallgatókat az angol irodalom és kultúra korszakolási lehetıségeivel. Egyes mővek elemzése mellett a kurzus 
bemutatja azokat a kritikai álláspontokat, melyek lehetıvé teszik a történeti, s azon belül a hatástörténeti 
reflexiót. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása fejleszti az absztrakt gondolkodást és elısegíti az önálló ismeretszerzést az angol nyelvő 
népek kultúrájának, irodalmának területén. A kurzus végére a hallgató legyen képes eligazodni az angol 
irodalom és kultúra korszakolási lehetıségei között, és tudja, hogy errıl a területrıl mit és hogyan érdemes 
továbbadnia a diákjai számára. Legyen képes továbbá az angol irodalom és kultúra emlékeit az egyes 
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korszakokra jellemzı mőfajok, stílusjegyek és formai megoldások alapján megfelelı történeti kontextusba 
helyezni, s ezt a tudását az osztályteremben is kamatoztatni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel 
• referátum 
• esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Andrew Bennett és Nicholas Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory (London: 

Longman, 2004) 
Ajánlott irodalom: 

• David Carroll, The States of Theory: History, Art and Critical Discourse (Stanford University Press, 
1994) 

• Claire Colebrook, New Literary Histories: Theory after Poststructuralism (Manchester University Press, 
1997) 

• Simon Gunn, History and Cultural Theory (Longman, 2006) 
• Lynn Hunt, szerk., The New Cultural History. Studies ont he History of Society and Culture (Berkeley: 

University of California Press, 1992) 
 
 
 
 

     MAT 1320 20. századi angolszász irodalomtudományi és kultúraelméleti irányzatok    
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Péti 
Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 

szóbeli/írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók a BA kurzusok során megismert irányzatok és fogalmak speciálisan angolszász 
változatait tanulmányozzák. A tárgy fókuszában a 20. század második felének legfontosabb angolszász 
irodalomtudományi és kultúraelméleti iskolái állnak, különösen az Új Kritika örökségét újragondoló irányzatok 
(strukturalizmus, dekonstrukció, befogadáselméletek), valamint néhány jelentıs kultúraközpontú megközelítés 
(kulturális materializmus, pszichoanalitikus irodalomtudomány, feminizmus, posztkolonialitás stb.)  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat az elméleti gondolkodásra, s az angol irodalom és 
kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére. Az olyan, igen fejlett kommunikációt kívánó 
munkakörökben, mint amilyen a pedagógusi, az elnyert kompetenciák kiváltképpen hasznosíthatók. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• During, S. (szerk.). The Cultural Studies Reader, New York: Routledge, 2007. 
• Hall, D. E. Literary and Cultural Theory, Boston: Houghton Mifflin, 2001. 
• Leitch, V. B. The Norton Anthology of Theory and Criticism, New York: Norton, 2001. 
• Newton, K.M. Twentieth-Century Literary Theory. A Reader, London: Macmillan, 1991. 
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MAT 1331 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi 
Mátyás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla 
Dr. Pıdör Dóra 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészetkutatások módszertanával, megértsék ezek 
logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati 
készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál 
a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus 
következményeire.  
Az elıkészítı jellegő foglalkozás segítséget nyújt a hallgatóknak egy önálló szakmai munkán alapuló szakzáró 
dolgozat megírásához. A szemináriumok során megismerkednek az alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, a 
tudományterület fogalmi eszközeinek és módszereinek alkalmazási lehetıségeivel, a választott témájukra 
vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszerével, az eredmények elemzı, 
kritikai és összegzı áttekintésének technikáival. Ezen felül eligazítást kapnak az érvelés és a gondolatmenet 
logikus felépítésének, az apparátus szakszerő alkalmazásának lehetıségeirıl. Az óra áttekintést nyújt a 
tudományos dolgozatok megírásának alapvetı követelményeirıl is (témaválasztás, cím, stílus, hivatkozások, 
idézés, jegyzetek, bibliográfia). A félév során a hallgató elkészíti dolgozata részletes vázlatát és bibliográfiáját, 
megfogalmazza téziseit.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához. 
A tanulmányírás alapkövetelményei: munkaterv készítése, a témához tartozó szakirodalom felkutatása és önálló 
feldolgozása, a bibliográfiai apparátus megfelelı alkalmazása, önálló tézisek megfogalmazása.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Richard D. Altick and John J. Fenstermaker: The Art of Literary Research, 4th edition, W. W. Norton 

& Company, 1993. 
• Jacques Barzun and Henry F. Graff: The Modern Researcher, Belmont: Wadsworth Publishing 

Company; 2004.   
• Alastair Fowler, How to Write, Oxford: OUP, 2007. 

• Douglas Crews and Fredrick C. Crews (szerk.): Random House Handbook, 6th Revised Edition,   
Columbus: McGraw-Hill Companies, 1992. 
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MAT 1900 Komplex nyelvi vizsga 

Tantárgy felelıse: – 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: – 
 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I. -II. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók általános nyelvi készségek felmérése három fı területen: szóbeli készségek ellenırzése, írásbeli 
teszt és esszéírás segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vizsga „proficiency-type” vizsga, tehát az általános nyelvi készségeket méri. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Foll, D. Contrasts. Developing Text Awareness, Harlow: Longman, 1990. 
• O’Dell, F. et al. English Collocations in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
• Oxenden, C. et al. New English File, Oxford: Oxford University Press, 2010. 
• Gairns, R. és Redman, S. Oxford Word Skills, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
• Gower, R. et al. Reading Literature, Harlow: Longman, 1986. ISBN 0582745012 
• O’Dell, F. et al. English Phrasal Verbs, Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

 
 
 

MAT 2111 Haladó Fonológia 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus végigköveti a fonológiaelmélet fı irányzatait a klasszikus szabályrendezéses generatív elemzésektıl 
a Kormányzás-fonológián át a CV-fonológiáig, valamint az Optimalitás-elméletig. A kurzus egyik fı célja, 
hogy bemutassa a különbözı elméletek elınyeit és hátrányait, valamint, hogy bemutassa a klasszikus és a 
kortárs elméletek közötti fıbb különbségeket. A kurzus folyamán az SPE-tıl indulva a Lexikális Fonológián és 
az Autoszegmentális Fonológián át jutunk el a szótagösszetevık kérdésköréig, a Kormányzás-fonológián és a 
CV-fonológián keresztül pedig a szótag mint elméleti fogalom szükségességének megkérdıjelezéséig. Az 
Optimalitás-elmélet érintése jó lehetıséget ad a szabályalapú és a megszorítás-alapú fonológia összevetésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus fejleszti a hallgató tudását az angol nyelv fonológiájáról. A nyelv hangrendszerét leíró különbözı 
elméletek megismerése lehetıséget ad arra, hogy a hallgató jobban lássa a szabályszerőségeket 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Chomsky, Noam – Morris Halle (1968, 1991): The Sound Pattern of English. MIT Press, Cambridge, 
Mass. 

• Kenstowicz, Michael (1993): Phonology in Generative Grammar. Blackwell, Oxford. 
• Harris, John (1994): English Sound Structure. Oxford, Blackwell. 
• Archangeli, Diana – D. Terence Langendoen (1997): Optimality Theory: An Overview. Blackwell, 

Oxford. 
• Scheer, Tobias (2004) A Lateral Theory of Phonology, 1. kötet. Mouton de Gruyter, Berlin. 
 
 

MAT 2112 Morfológia és szintaxis 
Tantárgy felelıse:  

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSC. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. habil.  
Pavel Stekauer 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
(Az adott 

mintatanterv 
szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa a fontosabb alaktani és mondattani jelenségeket, valamint, hogy megmutassa 
az alaktani és a mondattani szabályszerőségek közötti fıbb összefüggéseket. A kurzus kitér a ragozási és a 
szóképzési (összetétel, toldalékolás) folyamatokra és a kevésbé gyakori szóalkotási módokra is, valamint 
vizsgálja a szó fogalmának különféle definícióit és a morfológia-szintaxis interfész jelenségeit. A kurzus kitér 
a grammatikai funkciók (morfológiai, szintaktikai) kódolásának módjaira is és megvizsgálja, hogy ebbıl a 
szempontból milyen különbségek vannak a konfiguratív és nem konfiguratív nyelvek között. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végén a diákok legyenek tisztában a fontosabb alaktani és mondattani jelenségekkel és az alaktani és 
mondattani szabályszerőségek közötti fıbb összefüggésekkel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Haspelmath, Martin (2002) Understanding Morphology. Arnold, London. 
• Katamba, Francis (1994) English Words. Routledge, London. 
• Spencer, Andrew (1991) Morphological theory. Blackwell, Oxford. 
• Haegeman, L. (1994): Introduction to Government and Binding Theory. 2. kiadás. Blackwell, 

Oxford. 
• Radford, Andrew (2004): English Syntax: An introduction. CUP, Cambridge. 
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MAT 2113 Az angol nyelv dialektológiai és szociolingvisztikai szempontból: Nyelvi változatok  

Tantárgy felelıse:  
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az angol nyelv fıbb változataival – a BA képzés 
nyelvészeti tárgyainál leírt Angliában használt angol nyelven kívül elsısorban az észak-amerikai, írországi és 
ausztrál angollal. Természetesen a kurzus magában foglalja a szociolingvisztika és a dialektológia alapjait is. 
Fontos hangsúlyt kapnak a brit és az amerikai angol közötti különbségek. Az angol nyelv különbözı 
regisztereinek használata is bemutatásra kerül. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a hallgató legyen képes felismerni az angol nyelv fıbb változatait azok fonológiai, 
morfológiai és szókincsbeli ismérvei alapján. Legyen tudatában annak, hogy melyek azok a tulajdonságok, 
amelyekben bizonyos nyelvváltozatok különböznek a sztenderd brit, illetve a sztenderd amerikai angoltól, 
illetve hogy a két nagy sztenderd között mik a különbségek. Tudatosodjon benne az, hogy az angolnak több 
olyan regionálisan használt változata van, amely a maga hazájában sztenderdnek számít, másutt viszont nem-
sztenderdnek. Sajátítsa el a nyelvi toleranciát. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom. 
Ajánlott irodalom: 

• Crystal, David (2003): The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University 
Press, Cambridge. 

• McArthur, Tom (szerk.) (1992): The Oxford Companion to the English Language. Oxford University 
Press, Oxford. 

• McCrum, Robert—Cran, William—MacNeil, Robert (1993): The Story of English. Penguin Books. 
• Trudgill, P. és Chambers, J. K. (1998): Dialectology. Cambridge University Press, Cambridge. 

• Trudgill, P. (2002:) Sociolinguistic Variation and Change. Edinburgh University Press, Edinburgh. 
 

MAT 2114 Lexikológiai és lexikográfiai alapismeretek 
Tantárgy felelıse:  

Dr. Pıdör Dóra PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 
Prof. Dr. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyik célja az angol nyelv szókészletének illetve a szókészletben található rendszereknek, valamint 
a legfontosabb szóalkotási módoknak a bemutatása szinkrón szempontból, részben kognitív nyelvészeti 
megközelítésbıl. A tantárgy másik célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a szókészlet írott/nyomtatott 
formában való megjelenítésének, azaz a szótárírásnak az elméleti és gyakorlati alapjaival, valamint a 
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szótárválasztás, a szótárértékelés szempontjaival. Az óraszámba be van építve egy látogatás a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetébe, ahol a hallgatók a Szótári osztályon nyerhetnek 
betekintést a lexikográfusok munkájába. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végén a hallgató legyen képes felmérni azt, hogy egy adott szótár mennyire felel meg a különbözı 
típusú szótárhasználók igényeinek, illetve el tudjon igazodni a szótárok piacán a szótárértékelési szempontok 
segítségével, valamint legyen képes ezt a tudást továbbadni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az órák látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, elektronikus és nyomtatott szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Atkins, B. T. S. és Rundell, M. (2008): The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford 
University Press, Oxford. 

• Bauer, L. (2004): A Glossary of Morphology. Georgetown University Press, Washington. 
• Katamba, F. (2006): Morphology. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
• Landau, S. (2001): The Art and Craft of Lexicography. Cambridge University Press, Cambridge. 
• Stekauer, P. és Lieber, R. (szerk.) (2006): Handbook of Word-formation. Springer, Dordrecht. 
 
 

MAT 2115 Lexémák és kollokációk 
Tantárgy felelıse:  

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. Pavel 
Stekauer 
Dr. Bánhegyi Mátyás  
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében számos tudományág többféle médiában bemutatott szókincsét ismerhetik meg a 
hallgatók. A kurzus a mai angol nyelvi szókincset, illetve a tanári osztálytermi gyakorlathoz szükséges, 
valamint a késıbbiekben esetlegesen angolul tanítandó tantárgyak szókincsére összpontosít. A kurzus a 
lexikológiai és lexikográfiai megközelítéstıl eltérıen nem a szavak közötti kapcsolatokat, hanem az idegen 
nyelvi szókincs elsajátítási folyamatait helyezi elıtérbe. Kitér a mentális lexikon, a formulaszerő 
nyelvhasználat, az anyanyelvi hatások és a szakszókincs kérdéseire is. A kurzus nagy figyelmet fordít az 
idegen nyelvi szókincs elsajátításának és más elméleti diszciplínák, elsısorban a nyelvelsajátítás, a 
kétnyelvőség és a pszicholingvisztika összefüggéseire. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató bıvítse szókincsét a lehetı legtöbb lexémával és kollokációval; legyen képes a szemantikai 
összefüggést látni bizonyos lexéma- és kollokációcsoportok között; legyen képes a tanult nyelvi elemeknek a 
megfelelı kontextusban való használatára. Rendelkezzék magas szintő célnyelvi kommunikációs 
kompetenciával (legalább C1-es szinten). Legyen képes magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, 
valamint legyen jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, aktív, rendszeres órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, elektronikus és nyomtatott szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Aitchison, J.:(1987): Words in the Mind. Blackwell, Oxford. 
• Clark, E. V.(1993): The Lexicon in Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.. 
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• Pawley, A. and Syder, F. H. (1983): Two puzzles for linguistic theory: nativelike selection and 
nativelike fluency. In Richards, J. C. and Schmidt, R.W. eds., Language and communication. 
Longman, London. 191-22. 

• Poulisse, N. (1993): A Theoretical Account of  Lexical Communication Strategies. In: Schreuder, R. 
and Weltens, B. (szerk.) The Bilingual Lexicon. Benjamins, Amsterdam. 157-190. 

• Schmitt, N. and McCarthy, M. (szerk.) (1997): Vocabulary. Description, Acquisition and Pedagogy. 
Cambridge University Press, Cambridge. 

• Wray, A. (2002): Formulaic language and the lexicon. Cambridge University Press, Cambridge. 
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MAT 2117 Az angol nyelv története 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Pıdör Dóra PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 
Nagy Andrea 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa az angol nyelv önálló fejlıdésének elızményeit, továbbá hogy ismertesse az 
ó-, közép-, illetve korai modern angol nyelvállapot legfontosabb jellemzıit, különös tekintettel azokra, 
amelyek tovább élnek a modern angol nyelvben. Fıbb témák: a nyelvrokonság fogalma; az indoeurópai 
nyelvcsalád; az indoeurópai alapnyelv fıbb jellemzıi; a germán nyelvek jellemzıi; az óangol nyelv 
hangrendszere és alaktana; a középangol nyelv helyesírása, hangrendszere, alaktana és hangváltozásai; a nagy 
magánhangzó-eltolódás; a korai modern angol nyelv hangrendszere és alaktana. A tárgy során kialakuló 
történeti szemlélet elısegíti az irodalom szakirány által feldolgozott szövegek archaikusabb rétegeinek 
megértését. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgyat elsajátítva a hallgató legyen képes az angol szinkron nyelvállapot legfontosabb jellegzetességeinek 
kialakulását történeti vetületben látni, különös tekintettel az alaktani és kiejtésbeli rendhagyóságokra, valamint 
a helyesírás és a kiejtés közti bonyolult kapcsolatban logikát, szabályszerőségeket felfedezni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, aktív, rendszeres órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, elektronikus és nyomtatott szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Algeo, J. (2006): The Origins and Development of the English Language. 6. kiadás. Cengage Learing, 
Florence. 

• Algeo, J. és Butcher, C. A. (2010): Problems in the Origins and Development of the English 
Language: Workbook. 6. kiadás. Wadsworth, Belmont. 

• Baugh, A. és Cable, T. (2001): A History of the English Language. 5. kiadás. Routledge, London.  
• Cser A. (2003): An Outline of the History of the English Language. PPKE BTK, Piliscsaba  
• Freeborn, D. (2006): From Old English to Standard English. 3. kiadás. Palgrave Macmillan, 

Basingstoke. 
• Blake, N. (szerk.) (1992): The Cambridge History of the English Language, 1066–1476. Cambridge 

University Press, Cambridge. 
• Hogg, Richard M. (szerk.) (1992): The Cambridge History of the English Language, The Beginnings to 

1066. Cambridge University Press, Cambridge. 
• LASS, R. (1994): Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge University Press, 

Cambridge. 
• Lass, R. (szerk.) (2000): The Cambridge History of the English language 1476–1776. Cambridge 

University Press, Cambridge. 
• Strang, B. (1970): A History of English. Methuen, London. 
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MAT 2118 Nyelvfejlesztés mesterszakosoknak 2 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné 
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

– 
 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése és nyelvhasználati arzenáljuk bıvítése. A tananyag 
azokra a szituációkra összpontosít, amelyekben a hallgatónak leggyakrabban bizonyítania kell nyelvi 
felkészültségét a szakmájával kapcsolatos szakirodalom olvasása, a továbbképzések, szakmai elıadások, 
véleménycserék során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy hallgatói rendelkezzenek magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es 
szinten), legyenek képesek magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, valamint legyenek jártasak a 
nyelvi szerkezetek, a lexémák, kollokációk, stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában. A diskurzus 
során használt nyelvi szerkezetek összehasonlító pragmatikai elemzése is a félév témaköreihez tartozik. A 
különbözı szövegtípusok összehasonlító elemzése, a passzív szókincs aktivizálása alkotja a tárgy tartalmát. A 
tárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a különbözı szövegtípusokkal, a szövegkohézió 
biztosításának nyelvi eszköztárával, illetve felkészülnek az irodalmi szakirány nyelvi kihívásaira. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• zárthelyi dolgozat 
• házi feladatok 
• órai részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
  
Ajánlott irodalom: 

• Campbell, C. Learner-based Teaching, Oxford: Oxford University Press, 1992. 

• Foll, D. Contrasts. Developing Text Awareness, Harlow: Longman, 1990. 
• Gairns, R. és Redman, S. Oxford Word Skills, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
• Lazar, G. Literature and Language Teaching. A Guide for Teachers and Trainers, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993. 

• Oxenden, C. et al. New English File, Oxford: Oxford University Press, 2010. 
• Wilson, K. Drama and Improvisation, Oxford: Oxford University Press, 2008. 
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MAT 2211 Walesi stúdiumok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja Nagy-Britannia talán leginkább költészet-, illetve mővészetcentrikus etnikai-kulturális 
tájegységének, Walesnek a bemutatása. Azé az országé, amelyben a kora középkor óta rendeznek—s a 19. 
század második fele óta ismét—az egész népességet, nem csupán az „elit” rétegeket megmozgató 
költıtalálkozókat a legendás „bárdok” részvételével. A walesi irodalom és történelem tanulmányozása mellett 
a kurzus bepillantást kínál a walesi képzı- és filmmővészetbe, továbbá a publicisztikába és országismeretbe is. 
A legfontosabb tárgyalt szerzık: Dylan Thomas és R. S. Thomas, a két költı-prózaíró, továbbá Richard 
Llewellyn, Hová lettél drága völgyünk? c. regényével. A kurzus hallgatói két filmet is megtekintenek, Hedd 
Wynn-rıl, egy huszadik század eleji „walesi bárdról”, illetve egy Dylan Thomasról szóló életrajzi filmet, A 
szerelem határait. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
E tárgy az általános irodalmi ismeretek elmélyítése és az önálló kutatás ösztönzése mellett egy specifikus 
kompetenciát is kifejleszt: a Magyarországon is gyakran égetı kisebbségi problémák és azok mővészi 
ábrázolása iránti érzékenységet, helyes kérdésfeltevéseket és válaszokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• szóbeli beszámoló; 
• rendszeres részvétel az órákon; 

órai aktivitás; 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• Curtis, Welsh Artists Talking, Bridgend: Seren Books, 2000. 
• Johnston, D. A Pocket Guide to the Literature of Wales, Cardiff: University of Wales Press, 1994. 
• Jones, N. Rural Wales, Llandysul: Gomer, 1993. 
• Ross, D. Wales, History of a Nation, New Lanark: Geddes and Grosset, 2005. 
• Sager, P. Pallas Wales, London: Pallas Guides, 1991. 
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MAT 2212 Multimediális kommunikáció 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat angol nyelvő országok nem irodalmi kultúrájának azon 
szegmensével, melyet a film, a zene, a képzımővészet és a sajtó képvisel. Mivel a huszadik század elsı felére 
tehetı bizonyos médiák gyökeres átalakulása (film, zene), robbanásszerő kiterjedése (sajtó), illetve puszta 
létrejötte (televízió), a kurzus az elsı világháború végéig vizsgálja a fenti területeket. Az órákon egyfelıl 
különféle fejlıdési vonalak történeti tárgyalása és válogatott mővek elemzése történik, másfelıl azoknak a 
diskurzusoknak és terminológiáknak az ismertetése, melyeket az angol szak alapképzését elvégzı diákok 
többsége csak kevéssé ismer. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy számos kompetenciát fejleszt. A többi kurzushoz képest újdonság, hogy nem csupán szövegminták 
felismerését kívánja meg, hanem a vizuális és zenei elemzıképességet is fejleszti, továbbá ösztönzi bizonyos 
számítástechnikai ismereteket elsajátítását. Ehhez járul a tárgyalt tudományterületek szóhasználatának 
megismerése, a kutatásmódszertan néhány kapcsolódó sajátossága, az interdiszciplinaritás jelenségének 
megértése, valamint eltérı történeti nézıpontok használatának a szükségessége.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Házi feladatok 
• Órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• ARNOLD, D. és P. CORBETT, P. A Companion to British Art and Architecture, Oxford: Wiley-

Blackwell, 2012.  
• CALDWELL, J. The Oxford History of English Music, 1. köt., Oxford: Clarendon Press, 1999.  
• GROSECLOSE, B. Nineteenth-Century American Art, Oxford: Oxford Paperbacks, 2000.  
• KEEBLE, R. Print Journalism. A Critical Introduction, New York: Routledge, 2005.  
• VAUGHAN, W. British Painting: The Golden Age, London: Thames & Hudson, 1999.  
• BINDHAM, D. és STEPHENS, J. The History of British Art 1870–now, London: Tate Publishing, 2008.   
• BINDHAM, D. The History of British Art 1600–1870. London: Tate Publishing, 2008.   
• CANTOR, G. et al. Science in the Nineteenth-Century Periodical: Reading the Magazine of Nature, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  
• JUSTICE, G. The Manufacturers of Literature: Writing and the Literary Marketplace in Eighteenth-

Century England, Newark: University of Delaware Press, 2002. 
• MAREK, J. E. Women Editing Modernism, Lexington: University Press of Kentucky, 1995.  
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 MAT 2213 Eszmetörténeti szövegolvasás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Péti Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen választott 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és/vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 19–20. századi brit politikai gondolkodás manapság is 
gyakran idézett, már klasszikusnak számító szövegeivel: többek között Edmund Burke, John Stuart Mill, Isaiah 
Berlin és Roger Scruton mőveivel. Bár a vizsgálódások középpontjában a brit liberalizmus és a 
konzervativizmus eszmerendszere, különösen e két ideológia egymásra gyakorolt hatása, kritikája áll, 
kitekintésképpen a többi eszme, a szocializmus, a kommunizmus, a fasizmus és az anarchizmus alapjainak 
ismertetésére is sor kerül. A kurzus legfıképpen arra keresi a választ, hogy a szabadság, egyenlıség, 
testvériség hármas jelszava rejt-e ellentmondást, s ha igen, melyek lehetnek azok.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Azáltal, hogy a hallgatók megismerkednek a politikai eszmerendszerek alapmőveivel, valamint azzal a kritikai 
diskurzussal, amely eme szövegek kontextusát képezi, a kurzus nagyban hozzájárul az absztrakt gondolkodás 
és a multidiszciplináris, azaz több tudományterületet érintı önálló véleményformálás magas szintő 
elsajátításához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel 
• referátum 
• esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eatwell, R. és Wright, A. (szerk.) Contemporary Political Ideologies, London: Pinter, 1993. 

Ajánlott irodalom: 
• Hayek, F. A. New Studies in Philosophy, Politics and Economics and the History of Ideas, London: 

Routledge and Kegan Paul, 1978. 
• Hawkes, D. Ideology, London: Routledge, 1993. 
• Scruton, R. (szerk.) Conservative Texts: an Anthology, New York: St. Martin’s Press, 1991. 
• Vincent, A. Modern Political Ideologies, 3. kiadás. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010 
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 MAT 2214 Vallási élet angol nyelvterületeken 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és/vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a vallás helyzetével az angol nyelvterület országaiban—
Nagy-Britanniában, az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon—a XXI. század elején. A kurzus 
során áttekintjük a kereszténység alapvetı tanításait és rövid történetét Nagy-Britanniában és az Egyesült 
Államokban és Kanadában, megismerkedünk a legfontosabb keresztény felekezetekkel és mozgalmakkal 
(evangélikál kereszténység, karizmatikus mozgalom, emergent church stb.) e kultúrákban; figyelmet fordítunk 
a vallás megjelenésére a populáris kultúrában (pl. filmen), valamint a vallási pluralizmus jelenségére, a 
vallásközi párbeszédre. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy nemcsak a vallással, kereszténységgel kapcsolatos szókincsben és nyelvezetben nyújt jártasságot, 
hanem az oktatásban és a humán kultúra területén elhelyezkedni kívánó szakembereknek az angol 
nyelvterületek vallási életében és gyakorlatában való eligazodni tudás képességét is kialakítja.. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel 
• referátum 
• esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Garnett, Jane—Grimley, Matthew—Harris, Alana—Whyte, William—Williams, Sarah (szerk.), 

Redefining Christian Britain: Post-1945 Perspectives. Norwich: SCM Press, 2007.. 
Ajánlott irodalom: 

• Gaustad-Leigh Schmidt, Edwin, The Religious History of America, Harper: SanFrancisco, 2000. 
• Gibbs, E. és Bolger, R. K. Emerging Churches. Creating Christian Community in Postmodern Cultures, 

Grand Rapids: Baker Academic, 2005. 
• Noll, Mark A., A History of Christianity in the United States and Canada. Grand Rapids: Eerdmans, 1992. 
• Porterfield, A., The Transformation of American Religion. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

 

MAT 2215 Multimediális kommunikáció 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás  
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat angol nyelvő országok nem irodalmi kultúrájának azon 
szegmensével, melyet a film, a televízió, a zene, a képzımővészet, a nyomtatott sajtó és az internet képvisel. A 
kurzus a Multimediális kommunikáció 1. címő tárgy folytatásának tekinthetı, azaz a megkezdett multimediális 
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tanulmányokat az elsı világháború utáni idıszaktól napjainkig terjeszti ki. Különös figyelmet kapnak azok a 
jelenségek, melyeknek hatása túlmegy a szőkebb nemzeti kereteken, illetve az ún. magaskultúra körein, és 
globális-nemzetközi szinten, a tömeg- és rétegkultúrák fogyasztóit (is) érintik. Az órákon egyfelıl különféle 
fejlıdési vonalak történeti tárgyalása és válogatott mővek elemzése történik, másfelıl azoknak a 
diskurzusoknak és terminológiáknak az ismertetése, melyeket az angol szak alapképzését elvégzı diákok 
többsége csak kevéssé ismer. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy számos kompetenciát fejleszt. A többi kurzushoz képest újdonság, hogy nem csupán szövegminták 
felismerését kívánja meg, hanem a vizuális és zenei elemzıképességet is fejleszti, továbbá ösztönzi bizonyos 
számítástechnikai ismereteket elsajátítását. Ehhez járul a tárgyalt tudományterületek szóhasználatának 
megismerése, a kutatásmódszertan néhány kapcsolódó sajátossága, az interdiszciplinaritás jelenségének 
megértése, valamint eltérı történeti nézıpontok használatának a szükségessége. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Házi feladatok 
• Órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• CONBOY, M. Journalism: A Critical History, London: Sage, 2004.  
• GUYNN, W. (szerk.) The Routledge Companion to Film History, New York: Routledge, 2010.  
• MORGEN, R. P. (szerk.): Anthology of Twentieth-Century Music, New York: Norton, 1992.  
• STANGOS, N. Concepts of Modern Art. From Fauvism To Postmodernism, London: Thames and Hudson, 

1992.  
• WASKO, J. A Companion to Television, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 140519877X 
• BOLTER, J. D. Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MA: MIT Press, 2000.  
• GAMMOND, P. The Oxford Companion to Popular Music, Oxford: Oxford University Press, 1999.  
• HARRISON, C. és WOOD, P. J. Art in Theory 1900–2000, Oxford: Wiley-Blackwell, 2002.  
• KRUTNIK, F. és NEALE, S. Popular Film and Television Comedy, New York: Routledge, 1990.  
• MANOVICH, L. The Language of New Media, Cambridge, MA: MIT Press, 2002.  

 

 MAT 2217 Társadalmi és kulturális kihívások az angol nyelvő országokban  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Stróbl Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és/vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal a társadalmi-kulturális kihívásokkal, amelyekkel a 
különbözı angol nyelvő országoknak meg kellett küzdeniük a 20. században, illetve amelyek most is jelen 
vannak az adott társadalomban. Ilyenek például a különbözı kultúrájú bevándorlók integrálása, az 
egészségügyi-, oktatási- és nyugdíjrendszerek mőködése és átalakítása, a populáris kultúra, a 
multikulturalizmus. A hallgatók olyan feladatokat oldanak meg, melyek során fejlıdik interkulturális 
érzékenységük és kommunikációs eszköztáruk. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgató legyen képes az angol nyelvő országok társadalmi-kulturális kihívásainak 
felismerésére és beazonosítására, és tudjon összehasonlítást végezni a hazai kihívások tekintetében. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel 
• referátum 
• esszé 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• G Phillips, Ruth B.—Steiner, Christopher B. (eds), Unpacking Culture: Art and Commodity in 

Colonial and Postcolonial Worlds, Berkely and Los Angeles, University of California Press, 1999. 
Ajánlott irodalom: 

• Lloyd, T. O., The British Empire, 1558–1995, Oxford: Oxford University Press, 1996. 
• Strinati, Dominic, An Introduction to Popular Culture, London/New York: Routledge, 1995. 
• Lázár, I., Incorporating  intercultural communicative competence in language teacher education, Council 

of Europe / European Centre for Modern Languages, 2003. 
• Huber-Kriegler, M.—Lázár, I.—Strange, Mirrors and Windows. An intercultural communication 

textbook, Council of Europe / European Centre for Modern Languages, 2003. 
 
 
 

MAT 2311 Témák a középkori angol irodalomból   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Kiricsi Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja átfogó képet adni a középkori angol irodalomról Caedmontól a 15. századi drámáig. Az elolvasandó és 
elemzendı szövegek között megtalálhatók az óangol költészet és próza klasszikus mővei csakúgy, mint a Gawain-költı 
és Chaucer fıbb mővei. A tárgy interdiszciplináris, felöleli az irodalom, nyelvtörténet és történelem több aspektusát. A 
tanórák során a hallgatók részletes betekintést nyernek a középkori ember világképébe, kultúrájába, valamint az ó- és 
középangol nyelvbe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az interdiszciplináris megközelítési mód képessé tesz az angol nyelvő kultúrák átfogóbb ismeretére, illetve az 
anglisztika e speciális területén szerzett jártasság közvetítésére. A tárgy elsajátítása során megszerzett mőveltség 
fejleszti az absztrakt gondolkodást. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Ford, B. (szerk.) Medieval Literature. Chaucer and the Alliterative Tradition, Harmondsworth: Penguin, 

1994. 
• Ford, B. (szerk.) Medieval Literature. The European Inheritance, Harmondsworth: Penguin, 1995. 
• Godden, M. és Lapidge, M. (szerk.) The Cambridge Companion to Old English Literature, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991. 
• Greenfield, S. B, Calder, D. G. és Lapidge, M. A New Critical History of Old English Literature, New 

York: New York University Press, 1996. 
• Scanlon, L. (szerk.) The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100–1500, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. 
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MAT 2312 Témák a reneszánsz angol irodalomból    
Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Péti Miklós 
PhD 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a diákokat megismertetesse a reneszánsz kultúra és gondolkodásmód legfontosabb 
jellegzetességeivel és fıbb áramlataival (humanizmus, reneszánsz, reformáció, puritanizmus), valamint a Tudor 
korszak és a 17. század brit irodalmának fı tendenciáival és jelentıs képviselıivel. A tárgy elsajátítása során 
elsısorban részletes mőelemzést végzünk, ugyanakkor felvázoljuk a mővek irodalom-, és kultúrtörténeti 
hátterét is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy elsajátítása alkalmassá teszi a hallgatókat az angol kultúrtörténet legjelentısebb korszakának, azon 
belül is Shakespeare drámai mővészetének magyarországi közvetítésére. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Cummings, B. The Literary Culture of the Reformation. Grammar and Grace, Oxford: Oxford University 

Press, 2007. 
• Hattaway, M. (szerk.) A Companion to English Renaissance Literature and Culture, Oxford: Blackwell, 

2003. 
• McDonald, R. (szerk.) The Bedford Companion to Shakespeare. An Introduction with Documents, Boston: 

Bedford/St.Martin, 2001. 
• Pincombe, M. Elizabethan Humanism. Literature and Learning in the Later Sixteenth Century, London: 

Longman, 2001. 
• Vickers, B. (szerk.) English Renaissance Literary Criticism, Oxford: Clarendon, 2003. ord B. szerk., The 

Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
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MAT 2313 Fejezetek az angol puritanizmus irodalmából    
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a 21. századi hallgatókhoz közelebb hozza mind az angol, mind pedig az új-angliai puritán 
szerzık tollából származó mőveket. A tárgyalandó szövegek közé tartoznak Richard Baxter, John Bunyan, 
Lewis Bayly, William Ames és Anne Bradstreet mővei. A tárgy elsajátítása során tárgyalásra kerül a puritán 
világszemlélet, életstílus és mőfajok utóélete is, többek között Emily Dickinson, Nathaniel Hawthorne és Sylvia 
Plath mőveiben, illetve Arthur Miller drámájában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a következı kompetenciákat fejleszti: az irodalmi és a teológiai témák közötti átjárhatóságot, 
párbeszédet, interdiszciplinaritást, a hitéleti és a kulturális-mővészeti értékek párhuzamos megértését, a 
„puritán irodalom”, mint a 21. századtól idegen „szöveg-kövületek halmaza” személet feloldását, módosulását, 
továbbá az Ó-Anglia és Új-Anglia történelme és irodalma közötti összefüggések, folyamatosság bemutatására 
is módot ad, végül a puritán poézis és poétika törvényszerőségeinek megértését is segíti.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Beeke, J. R. és Pederson, R. J. Meet the Puritans, Grand Rapids: Reformation Heritage Books, Grand 

Rapids, Michigan, 2006. 
• Coffey, J. és Lim, P. C. H. The Cambridge Companion to Puritanism, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. 
• Lloyd-Jones, D. M. The Puritans and their Successors, Carlisle: The Banner of Truth Trust, 2002. 
• Sloane, M. L. Puritan History, Carlisle: The Banner of Truth Trust, 2009. 
• White, P. (szerk.) Puritan Poets and Poetics, Philadelphia: The Pennsyvania University Press, 1985. 
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MAT 2314 A modernitás kezdetei a 17-18. századi brit irodalomban     

Tantárgy felelıse: 
Dr. Péti Miklós 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy elsajátításával a hallgatók megismerkednek az angol felvilágosodás korának reprezentatív szerzıivel, a 
neoklasszicizmus jellegzetességeivel, a 18. század második felének költészetével, a regény kialakulásával, és a 
legfontosabb eszmetörténeti irányzatokkal. A tárgy elsajátítása során elsısorban részletes mőelemzést végzünk, 
ugyanakkor felvázoljuk a mővek irodalomtörténeti, valamint eszme- és kultúrtörténeti hátterét is.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fı célja, hogy a hallgatók megismerjék a nyugati modernitás gyökereit, és ismereteik segítségével 
képesek legyenek az ıket körülvevı kultúra mélyebb megértésére és elemzésére, a modern gondolkodás 
fejleményeinek azonosítására és kritikus értékelésére. A tárgy elısegíti az absztrakt gondolkodást, elsajátítása 
alkalmassá teszi a hallgatókat az angol irodalom és kultúrtörténet tágabb kontextusának közvetítésére. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Keymer, Th. és Mee, J. (szerk.) The Cambridge Companion to English Literature 1740–1830, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. 
• Richetti, J. The Cambridge Companion to the Eighteenth Century Novel, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
• Sitter, J. (szerk.) The Cambridge Companion to 18th c. Poetry, Cambridge: Cambridge University Press, 

2001. 
• Watt, I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley: University of 

California Press, 1957, 2002. 
• Womersley, D. (szerk.) A Companion to Literature from Milton to Blake, Oxford: Blackwell, 2000. 

 
     MAT 2315 A 19-20. századi angol regény fıbb tendenciái  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mecsnóber 
Tekla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Gellért Marcell 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Tóth 
Sára 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 19. és 20. századi brit regényirodalom jellegzetességeivel, 
fıbb vonulataival és néhány jelentıs képviselıjével. A tárgy lehetséges mőelemzés-modelleket mutat be, 
egyben kitér a tárgyalt mővek irodalomtörténeti és társadalmi hátterére, beleértve a regény mőfajának sajátos 
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gazdasági-materiális dimenzióit is. Különös figyelmet kapnak a realizmus, a premodern, a viktoriánus, a 
modernizmus, a posztmodernizmus és a posztkolonialitás kategóriái. A tárgyalt szerzık között szerepelhet 
mások mellett Walter Scott, Jane Austen, Maria Edgeworth, Charlotte és Emily Brontë, Charles Dickens, 
Elizabeth Gaskell, W. M. Thackeray, George Eliot, Thomas Hardy, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia 
Woolf, Kingsley Amis, John Fowles, Ian McEwan, Timothy Mo, Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Salman 
Rushdie. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-A tárgy elsısorban a hallgatók szövegelemzı (fıleg narratív minták és kategóriák felismerésére és 
rendszerezésére vonatkozó) kompetenciáját fejleszti, ugyanakkor segíti ıket különféle történeti perspektívák 
gyakran egyidejő alkalmazásában is. Szintén lényeges az a kutatásmódszertani és/vagy írástechnikai készség, 
melyet az érdemjegy megszerzéséhez szükséges egyéni készülés, illetve hosszabb otthoni dolgozat megkíván. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• David, D. (szerk.) The Cambridge Companion to the Victorian Novel, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 
• Eagleton, T. The English Novel. An Introduction, Oxford: Wiley-Blackwell, 2004. 
• Head, D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction. 1950–2000, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. 
• Regan, S. (szerk.) The Nineteenth-century Novel. A Critical Reader, New York: Routledge, 2001. 
• Stevenson, R. Modernist Fiction. An Introduction, Lexington: University Press of Kentucky, 1992.    

 
 

     MAT 2316 A 20. századi költészet és dráma fıbb tendenciái 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva PhD, dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. habil. 
Petrıczi Éva 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a diákokat megismertetesse a 20. századi brit költészet és dráma fıbb tendenciáival és 
néhány jelentıs képviselıjével. A költészet esetében különös figyelmet kap a romantika szellemi-intertextuális 
öröksége, a modernizmus mővészetfelfogása, az ír kulturális jelenlét, és az úgynevezett „movement” poétáinak 
költıi gyakorlata. A dráma esetében többek között a század mőfaji sokszínősége, G. B. Shaw hatása, a 
kontinentális hagyományokhoz való brit viszony, illetve a nemiség és etnicitás ábrázolása válik hangsúlyossá. 
A tárgyalt szerzık között szerepel a költı Thomas Hardy, W. B. Yeats, T. S. Eliot, Ted Hughes, W. H. Auden, 
Philip Larkin, Dylan Thomas, Seamus Heaney, illetve a drámaíró Oscar Wilde, G. B. Shaw, J. M. Synge, 
Samuel Beckett, Harold Pinter, Caryl Churchill és Hanif Kureishi.    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-A tárgy elsısorban a hallgatók szövegelemzı (fıleg költészeti és drámai fogalmak, konvenciók és más minták 
felismerésére vonatkozó) kompetenciáját fejleszti, ugyanakkor segíti ıket különféle történeti perspektívák 
gyakran egyidejő alkalmazásában is. Szintén lényeges az a kutatásmódszertani és/vagy írástechnikai készség, 
melyet az érdemjegy megszerzéséhez szükséges egyéni készülés, illetve hosszabb otthoni dolgozat megkíván. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Geddes, G. (szerk.) 20th-century Poetry and Poetics, Oxford: Oxford University Press, 2006. 
• Hamilton, I. (szerk.) The Oxford Companion to Twentieth-century Poetry in English, Oxford: Clarendon 

Press, 2006. 
• Innes, C. Modern British Drama. 1890–1990, Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
• Roberts, N. (szerk.) A Companion to 20th-Century Poetry, Oxford: Wiley-Blackwell, 2003. 
• Smart, J. Twentieth Century British Drama, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.    
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     MAT 2317 Az angol irodalom és a keresztény hagyomány     

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Sára PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Tóth Sára 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy konkrét irodalmi példák elemzésével vizsgálja a keresztény hagyomány és az irodalom 
találkozásából adódó legfontosabb kérdéseket, úgymint a keresztény hagyományban fellelhetı mővészet- és 
irodalomellenesség jelenségét, gyökereit, illetve a „költészet védelmében” felhozott érveket; az ún. „vallásos 
irodalom” vagy „keresztény irodalom” besorolás problematikus mivoltát; a realizmus, illetve a romantika 
bibliai gyökereit; a „keresztény tragikum” lehetségességét, a modern hiányirodalom teológiai 
értelmezhetıségének kérdését, valamint a vallási-bibliai nyelv költıi-szimbolikus karakterét és az ebbıl adódó 
hermeneutikai következményeket.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-A tárgy célja egy sajátos interdiszciplináris érzékenység kialakítása, melynek segítségével a hallgatók képesek 
lesznek mind az irodalom fıbb elméleti problémáit, mind pedig konkrét irodalmi mőveket keresztény teológiai 
perspektívában vizsgálni, illetve megismerkednek az angol irodalom és a keresztény hagyomány több 
évszázados kölcsönhatásának különbözı aspektusaival. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Frye, N. The Great Code. The Bible and Literature, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. 
• Hass, A., Jasper, D. és Jay, E. (szerk.) The Oxford Handbook of English Literature and Theology, Oxford: 

Oxford University Press, 2007. 
• Jasper, D. The Sacred Desert. Religion, Literature, Art and Culture, Oxford: Blackwell, 2004. 
• Ortiz, G. W. és Joseph, C. A. B. (szerk.) Theology and Literature. Rethinking Readers’ Responsibility, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 
• Williams, R. Grace and Necessity. Reflections on Art and Love, London: Continuum, 2005. 
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    MAT 2318 Multikulturalizmus az amerikai irodalomban  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kállay G. 
Katalin PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók amerikai irodalmi mőveken keresztül megismerjék a multikulturalizmus 
fogalmát, és a nyelvórákon közvetített kulturális ismeretek tanítása során a „másság” tiszteletét tudatosítsák 
leendı tanítványaikban.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végén a hallgató legyen tisztában néhány fontos Egyesült Államokbeli regionális és etnikai csoport 
kultúrájának fıbb vonásaival, kortárs irodalmának néhány fontos mővével. Legyen képes bemutatni a 
multikulturalizmus fogalmát és jelenségét tanítványainak, és legyen képes tudatosítani bennük azt, hogy 
hátrányos helyzető csoportok tagjai is létre tudnak hozni olyan mőveket, amelyek idıvel az egyetemes emberi 
kultúra részeivé válhatnak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Simon, Myron, szerk., Ethnic Writers in America, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 
• Singh, Amritjit, Joseph T. Skerrett, Jr. és Robert E. Hogan, szerk,, Memory and Cultural Politics: New 

Approaches to American Ethnic Literatures, Boston: Northeastern UP, 1996. 
• Singh, Amritjit, Joseph T. Skerrett, Jr. és Robert E. Hogan, szerk., Memory, Narrative and Identity: New 

Essays in Ethnic American Literatures, Boston: Northeastern UP, 1994. 
• Sollors, Werner, Beyond Ethnicity: Consent and Dissent in American Culture, New York: Oxford UP, 

1986. 
• Sollors, Werner, Theories of Ethicity: A Classical Reader, New York: New York UP, 1996.  

 
 

MAT 2321 Bevezetés a kanadai irodalomba / Kanadai kultúra irodalmi mővek tükrében  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Juhász Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Nagy Judit 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi/tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

I.-IV. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mai Kanada legfontosabb kulturális jellemzıit felölelı ismeretek elsajátítása után a hallgató legyen képes 
összefüggéseket találni az olvasott szövegek és ezen ismeretek közt a szövegek részletes elemzésén keresztül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a mai Kanada legfontosabb kulturális vonatkozásaival irodalmi 
mőveken, azon belül is elsısorban novellákon és verseken keresztül. A kurzus során a következı témák 
kerülnek feldolgozásra: regionalizmus Kanadában és annak következményei, a multikulturális társadalom 
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sajátosságai, vallási sokszínőség, a kanadai oktatási rendszer elınyei és hátrányai, az ıslakosok helyzete, a 
nagyvárosi élet, nık és család, a mővész szerepe a társadalomban, a vizuális kultúra hatása az irodalomra, a 
sport és a természet kultusza, valamint a pop kultúra.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Pryke, Kenneth G. and W. Soderlund, eds. Profiles of Canada. 3rd ed. (Canadian Scholars’ Press Inc., 

2003) 
• Ondaatje, Michael, ed. The Faber Book of Contemporary Canadian Short Stories. (Faber & Faber, 1994) 
• Starnino, Carmine, ed. The New Canon: An Anthology of Canadian Poetry. (Vehicule Press, 2006) 
• Canada Picture Album DVD, (Kanadai Nagykövetség, 2005) 
• Kanadai irodalmi-kulturális szemelvénygyőjtemény (válogatták: Bernhardt Dóra és dr. Nagy Judit)  
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MAT 3110 Az angoloktatás módszertanának elméleti és gyakorlati kérdései I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30  
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MAT 3111 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit 
Dr. Fischer Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-II. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb kommunikáció-elmélet alkalmazási lehetıségeivel, az 
egyes nyelvoktatási módszerek és egyéb tudományágak kapcsolatával. A kurzus résztvevıi elsajátítják a 
hosszú és rövid távú tananyagtervezést, a teljesítmény méréséhez és értékeléséhez szükséges valid, megbízható 
vizsgafeladatok készítését. A tanárjelöltek megtanulják, hogy milyen módszerekkel fejleszthetik tanítványaik 
angol nyelvi készségeit és kompetenciáit a tartalomközpontú, kommunikatív interdiszciplináris nyelvoktatás 
elveinek figyelembevételével. Ízelítıt kapnak a két tanítási nyelvő iskolákban folyó képzésbıl, valamint a 
tömegkommunikációs eszközök és más tankönyveket kiegészítı anyagok idegennyelv-órai alkalmazásának 
készségfejlesztı és kultúraközvetítı lehetıségeibıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a hallgató legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelıbb 
módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés, az intonáció és az angol nyelvő 
kultúrákra vonatkozó ismeretek tanítása, gyakoroltatása, mérés-értékelése során. Ismerje a nyelvtanulást segítı 
munkaformákat, a projektmunka tervezését és szervezését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ajánlott az elıadások rendszeres látogatása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• Brown, H. D., Principles of Language Learning and Teaching, London: Prentice Hall International UK, 

1994. 
• Harmer, J., The Practice of English Language Teaching (2°d ed.), London: Longman, 1991.  
• Scrivener, J., Learning Teaching, Oxford: Heinemann, 1994. 
• Sárosdy, J. et. al., Applied Linguistics 1. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
• Hadfield, J., Classroom Dynamics, Oxford: OUP, 1992. 
• Oxford, R., Language Learning Strategies, New York: Newbury House Publishers, 1990. 

 
MAT 3111 Az angoloktatás módszertanának elméleti és gyakorlati kérdései II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás  
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Sárosdyné Dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-II. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb kommunikáció-elmélet alkalmazási lehetıségeivel, az 
egyes nyelvoktatási módszerek és egyéb tudományágak kapcsolatával. A kurzus résztvevıi gyakorlatba ültetik 
a hosszú és rövid távú tervezés technikáját, továbbá azt, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel 



 

| 214 | 

 

fejleszthetik a tanárjelöltek tanítványaik angol nyelvi készségeit és kompetenciáit a tartalomközpontú, 
kommunikatív interdiszciplináris nyelvoktatás elveinek figyelembevételével. A szemináriumok során 
mikrotanítások és videós órarészletek feldolgozása közben elsajátítják az óraelemzéssel kapcsolatos 
ismereteket. Különbözı típusú hospitálási ívek segítésével a változatos megfigyelési szempontok alapján 
összpontosítanak az óraszervezési problémákra. Ízelítıt kapnak a két tanítási nyelvő iskolákban folyó 
képzésbıl, valamint a tömegkommunikációs eszközök és más tankönyveket kiegészítı anyagok idegen-nyelv 
órai alkalmazásának készségfejlesztı és kultúraközvetítı lehetıségeibıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a hallgató legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelıbb 
módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés, az intonáció és az angol nyelvő 
kultúrákra vonatkozó ismeretek tanítása, gyakoroltatása, mérés-értékelése során. Legyen képes alkalmazni a 
nyelvtanulást segítı munkaformákat, ismerkedgjen meg a projektmunka tervezésével és szervezésével. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• zárthelyi dolgozat 
• órai részvétel 
• házi feladatok  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• Brown, H. D., Principles of Language Learning and Teaching, London: Prentice Hall International UK, 

1994. 
• Harmer, J., The Practice of English Language Teaching (2°d ed.), London: Longman, 1991.  
• Scrivener, J., Learning Teaching, Oxford: Heinemann, 1994. 
• Sárosdy, J et. al., Applied Linguistics 1. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
• Hadfield, J., Classroom Dynamics, Oxford: OUP, 1992. 
• Oxford, R., Language Learning Strategies, New York: Newbury House Publishers, 1990. 

 
 

MAT 3141 Integrált szakmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 45  
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*MAT 3110 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II.-III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a résztvevıket az idegennyelv-oktatás tervezésének, 
megvalósításának és értékelésének alapvetı kérdéseivel, képessé tegye ıket oktatási modellek összehasonlító 
kritikai értékelésére, valamint nyelvoktatási programok önálló tervezésére. Cél továbbá a tantárgyközi 
együttmőködés és kommunikáció lehetıségeinek megismertetése, a hatékony fejlesztéshez szükséges szemlélet 
kialakítása. A hallgatóknak olyan szakmódszertani ismeretek alkalmazását kell elsajátítani, amelyek alapján a 
különbözı tanulótípusok és tanulási stratégiák figyelembevételével képesek tudatosan tervezni és értékelni 
hosszú és rövid távú nyelvoktatói munkájukat, valamint pszichológiai, pedagógiai és szakmódszertani 
ismeretek birtokában fejleszteni a nyelvtanulók nyelvi készségeit és kompetenciáit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató ismerje és tudja alkalmazni a kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletet a 
munkája tervezésénél, az idegen nyelvi mérés és értékelésnél. Rendelkezzék magas szintő célnyelvi 
kommunikációs kompetenciával, melyhez szükséges az, hogy magabiztosan alkalmazza az angol nyelv 
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szabályait, legyen jártas a stílusok és stílusrétegek alkalmazásában. 
A hallgatók legyenek képesek tudatosan elemezni a tanulók személyiségét, gondolkodását interdiszciplináris 
tartalomközpontú, kommunikatív nyelvoktatás segítségével. Legyenek képesek munkájukban reflektív, elemzı 
tanításra, a nyelvi készségek és kompetenciák arányos és változatos fejlesztésére, a tanulók motiválására, 
önmaguk és tanítványaik munkájának, valamint a tananyagnak értékelésére, elemzésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Házi feladatok 
• Órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint kiosztmányok. 
Ajánlott irodalom: 
• Brown, H. D., Principles of Language Learning and Teaching, London: Prentice Hall International UK, 

1994. 
• Hadfield, J., Classroom Dynamics, Oxford: OUP, 1992. 
• Heacox, D., Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006. 
• Harmer, J., The Practice of English Language Teaching (2°d ed.), London: Longman, 1991.  
• Scrivener, J., Learning Teaching, Oxford: Heinemann, 1994. 
• Sárosdy, J. et. al., Applied Linguistics 1. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
• Oxford, R., Language Learning Strategies, New York: Newbury House Publishers, 1990. 
• Wallace, M., Training Foreign Language Teachers, A reflective approach, Cambridge: CUP, 1997. 

 
 

MAT 3131 Iskolai gyakorlat (B típusú) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné  
Dr. Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: 20 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Az adott mintatanterv szerint 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
a szaktanszék oktatói 
és az iskolai vezetı 
tanárok 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.- IV. (Az 

adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanítás gyakorlat célja, hogy a hallgatók szakszerő irányítással, az egyetem valamely gyakorló 
intézményében a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek az angol nyelv oktatása területén. A gyakorlaton 
30 szakos és 25 szakon kívüli órát kell hospitálniuk megadott szempontok szerint. Tapasztalataikról hospitálási 
naplót készítenek. A gyakorlat alatt minden hallgató minimum 15 órát tanít a szakvezetı tanár szakmai 
irányítása alatt. A gyakorlat alatt a korábban elsajátított óraelemzési szempontok szerint elemzik a tanárjelöltek 
a szakvezetı, valamint más angol szakos tanárok által tartott órákat, valamint képesek arra, hogy önmaguk 
teljesítményét is értékeljék. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ez a kurzus a képzési célok közül elsısorban abban segíti a hallgatót, hogy pedagógusi munkája során képes 
legyen: a tanulók személyiségének fejlesztésére. Segítse a tanulói csoportok, közösségek alakulását, 
fejlesztését. Felkészítse a jelölteket a pedagógiai folyamatok tervezésére; a tanulók mőveltségének, 
készségeinek és képességeinek fejlesztésére a szaktudományos tudás felhasználásával; az egész életen át tartó 
tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; a 
pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
szakmai fejlıdésre és önmővelésre; angoltanárként (nyelvpedagógusként) rendelkezzék magas szintő célnyelvi 
kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es szinten). Legyen képes magabiztosan alkalmazni az adott 
nyelv szabályait. Legyen jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában; legyen képes a 
nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelıbb módszereit és eljárásait alkalmazni. A gyakorlatot végzı 
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hallgató legyen képes a nyelvtanítás elméleti tudnivalóit a nemzetközi tendenciák ismeretében az iskolák 
gyakorlatába átültetni. A tervezés és egyéb osztálytermi gyakorlat tudatos elemzésének a kompetenciáját 
fejlesztjük e képzés során. A hallgató ismerje és tudja alkalmazni a kommunikatív és feladatközpontú 
nyelvpedagógiai szemléletet.  Rendelkezzék magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetenciával, melyhez 
szükséges az, hogy magabiztosan alkalmazza az adott nyelv szabályait, legyen jártas a stílusok és stílusrétegek 
alkalmazásában. A hallgató legyen képes az osztálytermi értékelésre, ismerje az érettségi és nyelvvizsgák 
követelményeit. Próbálja ki gyakorlatban a vizsgafeladatokat, a közös európai referenciakeret ismeretében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Részvétel az órákon és a konzultációkon az iskolában. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A témához ajánlott irodalom, valamint az oktató által kiosztott segédanyagok. 
Ajánlott irodalom: 
• Doff, A., Teach English, A Training Course for Teachers, Cambridge: CUP, 1990. 
• Gower, R. et al., Teaching Practice Handbook, Oxford: Heinemann, 1995. 
• Wallace, M., Training Foreign Language Teachers, Cambridge: CUP, 1997. 
• Wajnryb, R., Classroom Observation Tasks, Cambridge: CUP, 1992. 
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MAT 4111 Tanári készségek fejlesztése 1: A tanári munka és a tananyagok tervezése 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse hallgatókat a tanári munka különbözı szintjein felmerülı tervezési 
feladatokkal: az óra, a modul, a tanmenet és az értékelés tervezésével. A hallgatók felismerik a kapcsolatot az 
idegen nyelv elsajátításának különbözı felfogásai és a tervezés között. Megismerkednek a tervezést 
befolyásoló más fontos tényezıkkel: a diákok különbözı csoportjai, egyéni különbségei és tanulási céljai, 
intézményi háttér, rendelkezésre álló források, idı stb. A hallgatók felkészülnek arra, hogy képesek legyenek a 
lehetséges megoldások közül a szituációnak legmegfelelıbbet kidolgozni. Jártasságot szereznek személyre és 
csoportra szabott tanítási anyagok tervezésében és kivitelezésében. Alkalmazni tudják a modern technikát az 
oktatásban és a tanítási segédanyagok felhasználása terén.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése végén a hallgatók legyenek képesek önállóan tervezni tanterveket, tanmeneteket, tudjanak 
készíteni tematikus terveket, óratervezetek, óravázlatokat. Ismerjék a tananyagkészítés lépcsıit, és legyenek 
képesek megtervezni a diákok munkájának értékelését is. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi feladat 
• beszámoló 
• zárt helyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• Kontra, E. H., Topics in the Methodology of Teaching EFL. Bpest: Okker Kiadó, 2006. p. 49–52. 
• Jensen, L., Planning lessons. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language 

(3rd ed., pp.403–413), 2001. 
• Prabhu, N. S., The dynamics of the language lesson. TESOL Qarterly, 26(2), 1992, 225–241. 
• Scott, L., Planning Lessons and Courses, ELT J, 57, 2003, 88–90. 
• Bourke, J. M., Designing a topic-based syllabus for young learners, ELT J, 60, 2006, 279–286 
• Tomlinson, B., Materials Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press, 

1998. 
• White, C., Language Learning in Distance Education, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
• Goodfellow, D., The educational use of ICT in teacher education and distance language learning – 

Opportunities, challenges and ways forward, Council of Europe / European Centre for Modern 
Languages, 2003 [CD-Rom]. 
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MAT 4112 Tanári készségek fejlesztése 2: Tanulók differenciált oktatása 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. (Az adott 
mintatanterv 

szerint) 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a hallgatót a differenciált oktatás módszertanával: úgymint a tehetséges tanuló 
nyelvi kompetenciájának fejlesztése, személyre szabott készségfejlesztés, a tanár szerepe a 
tehetséggondozásban, önfejlesztés, különféle képességő hallgatók az órán, magatartászavarok (POS) a tanítási 
órán, magatartás-zavarokkal küzdı diákokkal való foglalkozás, divergáló figyelemvezetéső diákok nyelvi 
kompetenciájának fejlesztése, diszlexiás diákok és a nyelvtanulás, gyenge képességő diákok a nyelvórán. 
A kurzus az elméleti háttér ismertetése mellett a gyakorlati tudnivalókra is kitér.    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végén a hallgató legyen képes alapszinten alkalmazni a differenciált oktatást a gyakorlatban, azaz 
tudja segíteni mind a tehetséges, mind pedig a magatartás-zavarokkal, a divergáló figyelemvezetéső tanulók, 
továbbá a gyenge képességő diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztését.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi feladat 
• beszámoló 
• zárt helyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• Jellen, Hans G. & John R. Verduin, Handbook for Differential Education of the Gifted. Southern Illinois 

University Press, Chicago, 1996. 
• Selikowitz, Mark, Dyslexia—The Facts. Oxford University Press, Oxford, 1998. 
• Spafford, Carol S. & George S Grosser, Dyslexia and Reading Difficulties: Research and Resource Guide 

for Working with All Struggling Readers. Allyn & Bacon, New York, 2004. 
• Snowling, M., Dyslexia, Speech and Language: A Practitioner's Handbook, Psychology Press, London, 

2004. 
 
 

MAT 4113 Tanári készségek fejlesztése 3: Holisztikus nyelvoktatás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes személyiséget fejlesztı tanulási stratégiákkal, 
melyek a kognitív és szociális kompetenciákat egyaránt fejlesztik. A tantárgy tartalma feltárja azokat a 
kereszttanterves, interdiszciplináris területeket, melyek az angol nyelv oktatásán keresztül különbözı 
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szaktárgyi ismereteket biztosít a hallgatók számára. A szakmai (földrajzi, történelmi, kulturális, 
természettudományos, mővészeti stb.) ismeretanyagon túl az önálló tanulás számos lehetıségét is elsajátítják a 
kurzus résztvevıi. Különösen nagy hangsúlyt kap a tananyagban a leendı tanítványok személyiségének, 
gondolkodásának fejlesztése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató ismerje és tudja alkalmazni a kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletet, a 
tantárgyközi és szakmaorientált nyelvtanítás alapelveit, valamint legyen képes dráma- és projektpedagógiai 
feladatokat tervezni, irányítani és értékelni. Ismerje a különbözı tanulási direkt és indirekt stratégiákat, legyen 
képes az önálló tanulási folyamat szervezésére.  
 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi feladat 
• beszámoló 
• zárt helyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• Brown, H. D., Principles of Language Learning and Teaching. London: Prentice Hall, 1994. 
• Brumfit, C. et al., Teaching English to Children. Essex: Longman, 1996. 
• Oxford, R. L., Language Learning Strategies. New York: Newbury House Publishers, 1990. 
• Snowman, J. et al., Psychology Applied to Teaching. New York: Houghton Mifflin Co., 2000. 
 

 
 
 
 

MAT 4114 Tanári készségek fejlesztése 4: Vizsgáztatók nyelvfejlesztése 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a hallgatót a nyelvi mérés módszertanával. A kurzus során az alábbi témák 
kerülnek megtárgyalásra: a tesztelés céljai és kritériumai illetve ezek egymáshoz való viszonya, tesztek típusai 
(diszkrét pont, integrált és pragmatikus), a kommunikatív nyelvoktatás tesztelése, a tesztek tartalma, validitása 
és megbízhatósága, próbatesztek készítése, a tesztek értékelése (holisztikus és analitikus modell), a validitás 
kérdése, a nyelvi mérés fogalma, a nyelvi mérés társadalmi háttere, nyelvi mérés és a modern technika. A 
kurzus ezenfelül különös figyelmet kíván szentelni az új kétszintő érettségi vizsga módszertani hátterének és 
gyakorlatának.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgató legyen tisztában a nyelvi mérés módszertanával, és tudja azt a gyakorlatban is 
alkalmazni. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi feladat 
• beszámoló 
• zárt helyi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• Loch, Ágnes & Barta, Éva, Read, Read, Read – Gyakorlatok a kétszintő érettségi írásbeli vizsgához. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 
• May, Peter, Exam Classes. Oxford University Press, Oxford, 2000. 
• McNamara, Tim, Language Testing. Oxford University Press, Oxford, 2000. 
 

 



 

| 221 | 

 

 
MAT 4116 Tanári készségek fejlesztése 5: A tanári elıadói készségek fejlesztése 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nagy Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók fejlesszék tanári kommunikációs képességüket, elsısorban prezentációs, 
elıadás-technikai készségeiket. A hallgatók elsajátítják a korszerő technikai eszközök alkalmazását a szóbeli 
elıadásokhoz. Annak érdekében, hogy elıadásuk a diákok egyéni különbségeit figyelembe vegye, a variáció 
különbözı módszereit ismerik meg. Az elıadásokat videóra veszik és elemzik. A tanári munkához azonban a 
hatásos szóbeli elıadások megtartásán kívül hozzátartozik a viták és beszélgetések vezetése, a diákok 
bizalmának megnyerése, kommunikáció a szülıkkel és az oktatás más szereplıivel. Szerepjátékokon keresztül 
közelítik meg a lehetséges problémákat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók legyenek képesek magabiztosan elıadni különbözı témákban, és legyenek 
tisztában az ezt segítı különbözı technikai eszközök használatával. 
 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi feladat 
• beszámoló 
• zárt helyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• James, P., Teachers in Action: Tasks for In-Service Language Teacher Education and Development, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
• Harris, J. Presentation skills for teachers, Routledge, 1995. 
• Jolles, R.L. How to Run Seminars & Workshops: Presentation Skills for Consultants, Trainers and 

Teachers, Wiley, 2005. 
• Finkelstein, E. & Samsonov, P., PowerPoint for Teachers: Dynamic Presentations and Interactive 

Classroom Projects (Grades K-12), Jossey-Bass, 2007.  
• Bereczky, K., Marking logical connection in presentations, WoPaLP Vol. 1, 2007, 78–98 
• Hill, M. & Storey, A., SpeakEasy: online support for oral presentation skills, ELT J, 57: 370–376, 2003. 
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1.4. ANGOL SZAKOS RÉSZISMERETI KÉPZÉS 

 
1.4.1. Angol szakos részismereti képzés mintatanterve  

(levelezı) (2 félév, 50 kredit) 
 

Az angoltanári vagy az anglisztika diszciplináris mesterképzésre jelentkezés egyik elıfeltétele, hogy a 
jelentkezınek elismerhetı legyen korábbi tanulmányai alatt anglisztika ismeretkörbıl szerzett legalább 
50 kredit.1 A megfelelı elıképzettséggel nem rendelkezıknek az intézmény részismereti képzést kínál. 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
SZAKMAI ALAPOZÓ MODUL 

K Nyelvfejlesztés 1.1: stílus és regiszter RAN 0141 – 10/é/2  

K 
Nyelvfejlesztés 1.2: nyelvtani 
rendszerezés 

RAN 0142 – 10/é/2   

K Nyelvfejlesztés 1.3: szókincsfejlesztés RAN 0143 – 10/é/2  
K Nyelvfejlesztés 2.1 idiómák RAN 0144 –  10/é/2 

K 
Nyelvfejlesztés 2.2: íráskészség-
fejlesztés 

RAN 0145 –  10/é/2 

K Nyelvfejlesztés 2.3: phrasal verbs RAN 0146 –  10/é/3 
K Bevezetés az angol nyelvészetbe RAN 0110 – 10/v/3  

K 
Bevezetés az anglisztikába 1.0: az 
angol irodalmi mőveltség és a 
forráskezelés alapjai 

RAN 0310 – 10/v/3  

K 
Bevezetés az anglisztikába 1.1: 
irodalmi szövegolvasás 

RAN 0311 – 10/é/3  

K 
Bevezetés az anglisztikába 1.2: 
Országismeret: Az Egyesült Királyság 
és Írország 

RAN 0312 –  10/é/3 

 Összesítés:    15 kr 10 kr 
A VÁLASZTOTT NYELV SPECIÁLIS ISMERETEI 

K Mai angol nyelv 1: fonetika RAN 0121 RAN 0110 10/é/3  
K Mai angol nyelv 2.1: leíró nyelvtan RAN 0132 RAN 0133 10/v/2  
K Mai angol nyelv 2.2: leíró nyelvtan RAN 0133 – 10/é/2  
K Mai angol nyelv 2.3: leíró nyelvtan RAN 0134 RAN 0135  10/v/2 
K Mai angol nyelv 2.4: leíró nyelvtan RAN 0135 *RAN 0132  10/é/2 
K Mai angol nyelv 3: eredet és fejlıdés RAN 0151 *RAN 0121  10/é/3 
K Az angol nyelvő népek története RAN 0211 RAN 0312  10/v/3 

K 
Angol-amerikai irodalomtörténeti 
áttekintés 1 

RAN 0320 
RAN 0311 

10/v/3  

K 
Angol-amerikai irodalomtörténeti 
áttekintés 2  

RAN 0321 *RAN 0320  10/é/3 

K 
Angol-amerikai irodalomtörténeti 
áttekintés 3  

RAN 0411 *RAN 0320  10/v-é/2 

 Összesítés:    10 kr 15 kr 
 Összesítés:   25 kr 25 kr 

                                                 
1
 Anglisztika szakos fıiskolai szintő vagy a bolognai rendszerő képzés fı- illetve mellékszakos alapképzés szerint szerzett kreditek. 
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* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
 
 
 

RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 
 
 
 

Félévek    Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 300 300 
Vizsgák száma 4 2 v. 3 
Félévközi jegyek száma 6 8 v. 7 
Összes felkínált kredit 25 25 
Javasolt kreditmennyiség 25 25 
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1.4.2. Angol szakos részismereti képzés tantárgytematikái 
 
* A csillag (*) erıs elıfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a 
csillag nélkül jelzett gyenge elıfeltételek párhuzamosan is teljesíthetık). 

 
RAN 0110 Bevezetés az angol nyelvészetbe 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Csides Csaba 

PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 
Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hagyományos nyelvleírás szintjeit követve, a kurzus bepillantást nyújt az angol hangrendszer, alaktan, 
mondattan és jelentéstan alapfogalmaiba. Ezeken kívül foglalkozik még a kommunikáció, a nyelvelsajátítás és 
a nyelvi jelentés kérdéseivel. A kurzus elsırendő célja az, hogy az angol nyelvi rendszer alapjainak 
megismertetésével felkészítse a hallgatókat a késıbbi nyelvészeti stúdiumok hatékonyabb tanulására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Problémamegoldó feladatok segítségével a hallgatók elsajátítják a nyelvtudomány alapfogalmait, a jelölési 
rendszereket, a nyelvleírás szintjeit, általános és nyelvspecifikus nyelvészeti ismereteket szereznek. 
Megismerkednek az angol nyelv (ezen belül is a brit angol) hangrendszerével, megvizsgálnak néhány alapvetı 
hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani szabályszerőséget. Megismerkednek a szóképzés különbözı 
típusaival, az angol szószerkezetek fajtáival, egyszerőbb mondattani transzformációkkal, a szinkrónia és a 
diakrónia közötti különbséggel, az egyedi és általános nyelvi jelenségek közötti különbségekkel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szótárak, szakkönyvek, fonetikai ABC 
Ajánlott irodalom: 

• O’Grady, William et al., (1996): Contemporary Linguistics: An Introduction. Longman, London and 
New York. 

• Brinton, Laurel J., (2000): The Structure of Modern English, A Linguistic Introduction.. John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 

• Fromkin, Victoria and Robert Rodman (1993): An Introduction to Language. Harcourt Brace 
Publishrs, Orlando. 
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RAN 0141 Nyelvfejlesztés 1.1: stílus és regiszter 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
Dr. Bölcskei Andrea 
Dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
Dr. Nagy Judit 
Dr. Radnai Zsófia 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatók egyetemi mesterképzési szintő tanulmányok folytatásához szükséges angol 
nyelvtudásának biztosítása, a hallgatók nyelvtudása közötti eltérések kiegyenlítése. A részismereti képzés 
során valamennyi nyelvi készség fejlesztése zajlik, de tantárgyanként más-más hangsúllyal. A RAN 0141 
elsısorban az angol nyelv különbözı stílusaival és regisztereivel kapcsolatos tudatosságot kívánja fejleszteni a 
hallgatókban. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kiválasztott tankönyre alapozva, az abban foglalt témák szókincsének elsajátítása és az ott elıforduló 
nyelvtani, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok segítségével a négy nyelvi készség fejlesztése által a 
kurzusokon elsısorban a kommunikatív és az olvasási kompetencia fejlesztése történik. Az órai munka és a 
házi feladatok ugyanakkor remélhetıleg az interkulturális és tanulásstratégiai kompetenciák fejlesztését is 
szolgálják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szódolgozatok 
• Nyelvi tesztek 
• Házi feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• May, Peter, Towards Proficiency, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Ajánlott irodalom: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 
• McCarthy, M. és O’Dell, F., English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1995. 
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RAN 0142 Nyelvfejlesztés 1.2: Nyelvtani rendszerezés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
dr. Bölcskei Andrea 
dr. Fischer Andrea 
dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
dr. Nagy Judit 
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyetemre érkezı hallgatók tudatos nyelvhasználata rendkívül változatos képet mutat. A kurzus feladata, 
hogy közös nevezıre hozza a hallgatók nyelvtani tudását a nyelvi struktúrák szisztematikus átismétlésével, 
valamint az árnyalatnyi jelentéskülönbségek tudatossá tételével. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye 
az általa kifejezni kívánt szöveg pontos és precíz nyelvtani megjelenítésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az angol nyelv magyar nyelvhasználók számára legnagyobb problémát okozó nyelvi szerkezeteinek 
biztos felismerését és használatát hivatott gyakorolni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nyelvtani tesztek 
• Házi feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 

Ajánlott irodalom: 
• Thomson, A. J. és Martinet, A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
• Skipper, Mark, Advanced Grammar és Vocabulary, Express Publishing, Newbury, 2002. 
• Swan, M., Practical English Usage, Oxford University Press Oxford, 1992. 
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RAN 0143 Nyelvfejlesztés 1.3: szókincsfejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fischer Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
dr. Bölcskei Andrea 
dr. Fischer Andrea 
dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
dr. Nagy Judit 
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyetemre érkezı hallgatók tudatos nyelvhasználata rendkívül változatos képet mutat. A kurzus feladata, 
hogy közös nevezıre hozza a hallgatók nyelvtudását szókincsfejlesztéssel, valamint az árnyalatnyi 
jelentéskülönbségek tudatossá tételével. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye az általa kifejezni 
kívánt szöveg pontos és szabatos nyelvi megjelenítésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az angol nyelv magyar nyelvhasználók számára legnagyobb problémát okozó szókincsbeli 
sajátosságainak biztos felismerését és használatát hivatott gyakorolni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szódolgozatok 
• Házi feladatok 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 

Ajánlott irodalom: 
• Thomson, A. J. és Martinet, A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
• Skipper, Mark, Advanced Grammar és Vocabulary, Express Publishing, Newbury, 2002. 
• Swan, M., Practical English Usage, Oxford University Press Oxford, 1992. 
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RAN 0144 Nyelvfejlesztés 2.1: idiómák 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
dr.Bölcskei Andrea 
dr. Fischer Andrea  
dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
Nagy Andrea 
dr. Nagy Judit  
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit  
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus feladata, hogy közös nevezıre hozza a hallgatók nyelvtudását szókincsfejlesztéssel, valamint az 
árnyalatnyi jelentéskülönbségek tudatossá tételével. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye az általa 
kifejezni kívánt szöveg pontos és szabatos nyelvi megjelenítésére. Ennek a tárgynak a keretein belül erıteljes 
szókincsfejlesztést kapnak a hallgatók, elsısorban az idiómákra, idiomatikus kifejezésekre koncentrálva. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kiválasztott tankönyvre alapozva, az abban foglalt témák szókincsének elsajátítása és az ott elıforduló 
nyelvtani, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok segítségével a négy nyelvi készség fejlesztése által a 
kurzusokon elsısorban a kommunikatív és az olvasási kompetencia fejlesztése történik. Az órai munka és a 
házi feladatok ugyanakkor remélhetıleg az interkulturális és tanulásstratégiai kompetenciák fejlesztését is 
szolgálják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szódolgozatok 
• Nyelvi tesztek 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• May, Peter, Towards Proficiency, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Ajánlott irodalom: 
• Vince, M., Advanced Language Practice, Heinemann, Oxford, 1994. 
• McCarthy, M. és O’Dell, F., English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1995 
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RAN 0145 Nyelvfejlesztés 2.2: Íráskészség-fejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
dr.Bölcskei Andrea 
dr. Fischer Andrea 
dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
dr. Nagy Judit 
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
Tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók íráskészségének általános fejlesztése, különös tekintettel a véleménykifejtés és 
írásbeli fogalmazás különbözı mőfajainak (leíró, argumentatív és kreatív esszé) nyelvi és formai 
követelményeire. A fogalmazáshoz szükséges szókincsfejlesztés és gyakorlati nyelvtani elemek gyakorlása 
mellett hangsúlyosan szerepel a különbözı nyelvi regiszterek pontos lexikális megjelenítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegalkotási kompetencia különbözı – tartalmi, szerkezeti, szókincs- és nyelvhasználati, formai – 
elemeinek elsajátítása mellett a logikus és kreatív gondolkodás készségét is fejleszti a kurzus. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
• Próba-esszék 
• Peer criticism  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

Ajánlott irodalom: 
• Evans, Virginia, Successful Writing Proficiency, Express Publishing, Swansea, 1997 
• Reid, Joy M., The Process of Composition, Longman, White Plains NY, 2002. 
• Wellmann, G., The Heinemann English Wordbuilder, Heinemann, Oxford, 1992. 
• Redman, Stuart és Ellis, Robert, A Way With Words, Book 2, Cambridge University Press, Cambridge, 

1990. 
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RAN 0146 Nyelvfejlesztés 2.3: phrasal verbs  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
_ 
 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bánhegyi Mátyás 
Bernhardt Dóra 
dr.Bölcskei Andrea 
dr. Fischer Andrea 
dr. Klapcsik Sándor 
Majoros Szidónia 
dr. Nagy Judit 
dr. Radnai Zsófia 
dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
Tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus feladata, hogy közös nevezıre hozza a hallgatók nyelvtudását szókincsfejlesztéssel, valamint az 
árnyalatnyi jelentéskülönbségek tudatossá tételével. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye az általa 
kifejezni kívánt szöveg pontos és szabatos nyelvi megjelenítésére. Ennek a tárgynak a keretein belül erıteljes 
szókincsfejlesztést kapnak a hallgatók, elsısorban a „phrasal verb”-ökre koncentrálva. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kiválasztott tankönyvre alapozva, az abban foglalt témák szókincsének elsajátítása és az ott elıforduló 
nyelvtani, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok segítségével a négy nyelvi készség fejlesztése által a 
kurzusokon elsısorban a kommunikatív és az olvasási kompetencia fejlesztése történik. Az órai munka és a 
házi feladatok ugyanakkor remélhetıleg az interkulturális és tanulásstratégiai kompetenciák fejlesztését is 
szolgálják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel az órákon 
• Órai aktivitás 
• Szódolgozatok 
• Nyelvi tesztek 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok 

Ajánlott irodalom: 
• Evans, Virginia, Successful Writing Proficiency, Express Publishing, Swansea, 1997 
• Reid, Joy M., The Process of Composition, Longman, White Plains NY, 2002. 
• Wellmann, G., The Heinemann English Wordbuilder, Heinemann, Oxford, 1992. 
• Redman, Stuart és Ellis, Robert, A Way With Words, Book 2, Cambridge University Press, Cambridge, 

1990. 
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   RAN 0310 Bevezetés az anglisztikába 1.0: az angol irodalmi mőveltség és a forráskezelés alapjai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Tóth 
Sára 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások bevezetést adnak az anglisztikai tanulmányok során nélkülözhetetlen 
háttérismeretekbe. Egyrészt áttekintik az angol irodalmi mőveltség alapjait képezı európai kulturális örökség 
legfontosabb elemeit (mint pl. az alapvetı bibliai vagy mitológiai narratívákat), másrészt pedig felvilágosítást 
adnak az anglisztika legfıbb nyomtatott és elektromos forrásairól és ezek használatáról, kitérve a forráskezelés 
szakmai szabályaira, a plágium formáira és ezek elkerülésére is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• AJacobs, R., A Beginner’s Guide to Critical Reading, Routledge, London, 2001. 
• Montgomery, M. et al., Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature 

London, Routledge, London, 1992. 
• Basnett S., Studying British Cultures: An Introduction (New Accents), London, Routlegde, 1997. 
• Csölle, A. and Kormos, J., A Brief Guide to Academic Writing, Lingua Practica Savariensis, Szombathely, 

2002. 
• dr. Fodor, N. and Fodor J., Cultural Studies: UK and Ireland, Budapest, 2003. 
• Jasper, D., The Bible and Literature: A Reader, Blackwell, Oxford, 1999. 
• Gabel, J. B. and Wheeler, Ch. B., The Bible as Literature. An Introduction, OUP, New York, 1986. 
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RAN 0311 Bevezetés az anglisztikába 1.1: irodalmi szövegolvasás 

Tantárgy felelıse: 
dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Tóth 
Sára 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Péti Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 
írásbeli és szóbeli 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szorosan kapcsolódik A RAN 0310-es tárgyhoz;.ez a szeminárium bevezeti a hallgatókat az angol 
irodalmi szövegelemzés legfontosabb módszereibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• a kijelölt témák és olvasmányok ismerete 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Jacobs, R., A Beginner’s Guide to Critical Reading, Routledge, London, 2001. 
• Montgomery, M. et al., Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature 

London, Routledge, London, 1992. 
• Csölle, A. and Kormos, J., A Brief Guide to Academic Writing, Lingua Practica Savariensis, Szombathely, 

2002.. 
• Jasper, D., The Bible and Literature: A Reader, Blackwell, Oxford, 1999. 
• Gabel, J. B. and Wheeler, Ch. B., The Bible as Literature. An Introduction, OUP, New York, 1986. 

 
 

RAN 0312 Bevezetés az anglisztikába 1.2: Országismeret: Az Egyesült Királyság és Írország 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az angol nyelvő civilizációkkal kapcsolatos alapvetı ismeretanyag átadása (Anglia, Skócia, 
Írország és Wales jelenlegi politikai, gazdasági helyzete, kulturális hagyományai, aktuális társadalmi 
problémái).  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a hallgatók implicit és tényszerő kulturális kompetenciájának fejlesztése, interkulturális 
érzékenységük elısegítése. A kurzus megismerteti a diákokat az igényes és magas szintő kommunikáció 
szókincsével, az adott országok topográfiájával, elısegíti a diákok anyanyelvi hallott és olvasott szövegértését 
és értelmezését, felkészíti ıket a forráselemzésre, valamint a történelem és kultúra mélyebb tanulmányozására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• beadandó házi feladat; 
• szóbeli beszámoló; 
• rendszeres részvétel az órákon; 
• órai aktivitás.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fodor, Júlia and Károly Pintér, Land Rover: A Survey Course of the British Isles and the USA, 

Budapest: HEFOP Bölcsész Konzorcium, 2006. 
Ajánlott irodalom: 
• Croweth, Jonathan (ed), Oxford Guide of British and American Culture, Oxford: Oxford University Press, 

1999.  
• David McDowall. Britain in Close-Up: An In-Depth Study of Contemporary Britain. Harlow: Longman, 

2003. 
• Fodor, N. and  Júlia Fodor,  Cultural Studies: UK and Ireland, Budapest, 2003. 
• Pintér, Károly, Introduction to Britain, 3rd revised edition, Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University,  

2010. 
• Válogatott cikkek, internetes források 

 
 
 
 

RAN 0121 Mai angol nyelv 1: Fonetika 
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
RAN 0110 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csides Csaba 
Nagy Andrea 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumok során a hallgatók megismerkednek az angol magánhangzó- és mássalhangzó-rendszer 
legfontosabb szabályszerőségeivel, problémamegoldó feladatok segítségével megtanulják elemezni a hangtani 
folyamatokat és elsajátítják azok leírásának formalizmusát. A legegyszerőbb, tisztán hangkörnyezettıl függı 
szabályszerőségektıl indulva a grammatikai (morfológia) szerkezet által is befolyásolt szabályszerőségek felé 
haladva a hallgatók megismerkednek a hangtani levezetés és ábrázolás fogalmaival, az angol 
szótagszerkezettel és a hangsúlyszabályokkal is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elméleti kérdések taglalásán túl, az angol nyelv RP változatának kiejtését gyakoroljuk és megismerkedünk 
egy fonetikai átírási rendszer pontos használatával. Az íráskép és a kiejtés közötti kapcsolatrendszer feltárása is 
sorra kerül annak gyakorlati haszna miatt. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szótárak, szakkönyvek. 
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Ajánlott irodalom: 
• Charles W. Kreidler (1989): The Pronunciation of English: A Course Book in Phonology. Blackwell, 

Oxford UK and Cambridge USA. 
• Nádasdy Ádám (2006): Background to English Pronunciation: Phonetics, Phonology, Spelling. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Csides Csaba (2012): English Phonetics and Phonolog: Theory and Practice. Megjelenés elıtti 

kézirat.  
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RAN 0132 Mai angol nyelv 2.0: Leíró Nyelvtan  

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. Pavel 

Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
RAN 0133 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fischer Andrea  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb leíró nyelvtannal: a morfológia és a komplex nyelvi 
szerkezetek elméletével és gyakorlatával. A morfológián kívül a szintaxis alapjait is elsajátíthatják a hallgatók. 
Az összetett mondatok különbözı típusaival, a mellé-, és alárendelt mondatszerkezetekkel is 
megismerkedhetnek a kurzus résztvevıi. A diskurzus során használt nyelvi szerkezetek pragmatikai elemzése 
is a tárgy témaköreihez tartozik.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A leíró nyelvtan elsısorban a hallgatók nyelvi rendszerezı képességét fejleszti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tankönyvek szótárak, tesztek, audiovizuális anyagok. 
Ajánlott irodalom: 

• Biber, D. et al (2000): Grammar of Spoken and Written English. Longman, London. 
• András, L. – Stephanides, K. (1992): Angol leíró nyelvtan II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Thomson, A.J. – Martinet, A.V. (1989): A Practical English Grammar. Oxford, Oxford University 

Press.  
 
 
 
 

RAN 0133 Mai angol nyelv 2.1: Leíró Nyelvtan 
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fischer Andrea 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb leíró nyelvtannal: a morfológia és a komplex nyelvi 
szerkezetek elméletével és gyakorlatával. A morfológián kívül a szintaxis alapjait is elsajátíthatják a hallgatók. 
Az összetett mondatok különbözı típusaival, a mellé-, és alárendelt mondatszerkezetekkel is 
megismerkedhetnek a kurzus résztvevıi. A diskurzus során használt nyelvi szerkezetek pragmatikai elemzése 
is a tárgy témaköreihez tartozik.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A leíró nyelvtan elsısorban a hallgatók nyelvi rendszerezı képességét fejleszti. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tankönyvek szótárak, tesztek, audiovizuális anyagok. 
Ajánlott irodalom: 

• Biber, D. et al (2000): Grammar of Spoken and Written English. Longman, London. 
• András, L. – Stephanides, K. (1992): Angol leíró nyelvtan II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Thomson, A.J. – Martinet, A.V. (1989): A Practical English Grammar. Oxford, Oxford University 

Press.  
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RAN 0134 Mai angol nyelv 2.2: Leíró Nyelvtan 

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil. Pavel 

Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
RAN 0135 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 

Dr. Fischer Andrea 
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb leíró nyelvtannal: a morfológia és a komplex nyelvi 
szerkezetek elméletével és gyakorlatával. A morfológián kívül a szintaxis alapjait is elsajátíthatják a hallgatók. 
Az összetett mondatok különbözı típusaival, a mellé-, és alárendelt mondatszerkezetekkel is 
megismerkedhetnek a kurzus résztvevıi. A diskurzus során használt nyelvi szerkezetek pragmatikai elemzése 
is a tárgy témaköreihez tartozik.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A leíró nyelvtan elsısorban a hallgatók nyelvi rendszerezı képességét fejleszti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tankönyvek szótárak, tesztek, audiovizuális anyagok. 
Ajánlott irodalom: 

• Biber, D. et al (2000): Grammar of Spoken and Written English. Longman, London. 
• András, L. – Stephanides, K. (1992): Angol leíró nyelvtan II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Thomson, A.J. – Martinet, A.V. (1989): A Practical English Grammar. Oxford, Oxford University 

Press.  
 
 
 
 

RAN 0135 Mai angol nyelv 2.3: Leíró nyelvtan 
Tantárgy felelıse: 

Prof. Dr. habil. Pavel 
Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*RAN 0132 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

B 
Tantárgy elıadója/i: 

Dr. Fischer Andrea  
Dr. Sárosdyné dr. 
Szabó Judit 
Tóth Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus megismerteti a hallgatókat a legmodernebb leíró nyelvtannal: a morfológia és a komplex nyelvi 
szerkezetek elméletével és gyakorlatával. A morfológián kívül a szintaxis alapjait is elsajátíthatják a hallgatók. 
Az összetett mondatok különbözı típusaival, a mellé-, és alárendelt mondatszerkezetekkel is 
megismerkedhetnek a kurzus résztvevıi. A diskurzus során használt nyelvi szerkezetek pragmatikai elemzése 
is a tárgy témaköreihez tartozik.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A leíró nyelvtan elsısorban a hallgatók nyelvi rendszerezı képességét fejleszti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok rendszeres elkészítése, rendszeres aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tankönyvek szótárak, tesztek, audiovizuális anyagok. 
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Ajánlott irodalom: 
• Biber, D. et al (2000): Grammar of Spoken and Written English. Longman, London. 
• András, L. – Stephanides, K. (1992): Angol leíró nyelvtan II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Thomson, A.J. – Martinet, A.V. (1989): A Practical English Grammar. Oxford, Oxford University 

Press.  
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RAN 0151 Mai angol nyelv 3: Eredet és fejlıdés 

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. habil Pavel 

Stekauer DSc 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
*RAN 0121 

 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
B 

Tantárgy elıadója/i: 
Nagy Andrea 
Dr. Pıdör Dóra 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy áttekintést adjon a hallgatóknak az angol nyelv történetérıl. A szemináriumok során a 
hallgatók megismerkednek az angol nyelv fejlıdésének fıbb állomásaival úgy, hogy közben betekintést 
nyernek az angol nyelv indoeurópai és germán gyökereibe, valamint óangol, a középangol, illetve a korai 
modern angol nyelvállapotokba. Az egyes nyelvtörténeti korszakok jellegzetességei különbözı szövegeken 
keresztül is bemutatásra kerülnek. A tárgy az amerikai angol fejlıdését, valamint az angol nyelv szókincsének 
történeti változásait is bemutatja röviden. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Nyelvtörténeti szemlélet kialakítása, a hallgató legyen képes különbséget tenni a szinkrónia és a diakrónia 
között, elemzéseiben, érvelésében ne keverje a különbözı típusú fogalmakat 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat, házi feladatok elkészítése, rendszeres aktív részvétel az órákon. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kurzushoz tartozó szakirodalom, szótárak. 
Ajánlott irodalom: 

• Algeo, J. and Pyles, T. (2004): Origins and development of the English Language (5th ed.), 
Wadsworth, Boston. 

• Algeo, J. and Pyles, T. (2010): Problems in the Origins and Development of the English Language.  
• Crystal, D. (2003) The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2nd ed.), Cambridge 

University Press, Cambridge. 
 
 
 

 RAN 0211 Az angol nyelvő népek története  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Beretzky Ágnes 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
RAN 0312 

 
Oktatás nyelve: 

angol 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Beretzky Ágnes 
Dr. Fodor Júlia 
Dr. Stróbl Erzsébet 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus ismerteti Nagy Britannia történelmének fıbb csomópontjait a kelták bevándorlásától egészen 
Margaret Thatcher lemondásáig (1990), valamint taglalja a társadalom-, egyház-, gazdaság- és jogtörténet 
alapvetıbb összefüggéseit, VAGY az Egyesült Államok történelmének fıbb csomópontjaira, 
társadalomtörténetének alapvetıbb összefüggéseire koncentrál, elsısorban a 20. századra fókuszálva. A kurzus 
alapvetı célja, hogy a hagyományos kronologikus történelemoktatás kereteit túlfeszítve tematikus eligazítást 
nyújtson a brit vagy az amerikai történelem, gazdasági, társadalmi alapösszefüggéseinek tengerében, 
esetenként magyar történelembıl vett párhuzamok vagy éppen ellentétek felelevenítésével: az óriási 
ismerethalmaz adatközpontú „beemelése” helyett elemzı együttgondolkodásra serkent.. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
-  
Évközi tanulmányi követelmények: 
•   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gilbert, M., The Routledge Atlas of British History, London, 2003. 
• Prescott, A. English Historical Documents.The British Library, 1988 

• Frank, T. and Magyarics, T., Handouts for US History, Budapest: Panem, 1999. 
• Johnson, P., A., History of the American People, New York: Harper Collins, 1997. 

• Panchyk, Richard, The Keys to American History: Understanding Our Most Important Historical 
Documents,  Chicago: Chicago Review Press, 2008. 

Ajánlott irodalom: 
• Briggs, A., A Social History of England, Penguin, London, 1987 
• O’Callghan, Bryn, An Illustrated History of the USA,  Harlow: Longman, 1990. 
• Ford, Boris. Victorian Britain. A Cultural History. Cambridge: 1992. 
• Foster, R. F. The Oxford History of Ireland. Oxford:1989 
• Sked, A.-Cook, C. Post-War Britain. 1945-1992.(A Political History).Penguin: 1993. 
• Thomson, D., England in the 19th century, Pelican, London, 1991. 
• Thomson, D., England in the 20th century, Pelican, London, 1977.  
• Trevelyan, G. M. A Shortened History of England.London: Longman, 1987.  

 
 
 

RAN 0320 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 1. 
Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

RAN 0311 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Klapcsik 
Sándor 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Péti 
Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 

írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások a társadalmi és kulturális változások hátterébe ágyazva tekintik át az 
angol irodalom és az amerikai irodalom legfıbb irányzatait, mőfajait, szerzıit és mőveit nem feledkezve el a 
kánonképzés és az irodalomtörténet mint narratíva létjogosultságának alapvetı kérdéseirıl sem.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A kijelölt témák és olvasmányok ismerete  
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. Ford B. 

szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001. 
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RAN 0321 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 2. 

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

*RAN 0320 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Klapcsik 
Sándor 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Péti 
Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 

írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások a társadalmi és kulturális változások hátterébe ágyazva tekintik át a 
középkori és kora modern angol irodalom valamint a modern angol és amerikai irodalom legfıbb irányzatait, 
mőfajait, szerzıit és mőveit nem feledkezve el a kánonképzés és az irodalomtörténet mint narratíva 
létjogosultságának alapvetı kérdéseirıl sem.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. Ford B. 

szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001. 
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RAN 0411 Angol-amerikai irodalomtörténeti áttekintés 3. 
Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor CSc, 
dr. habil. 

Féléves óraszám: 
N: – 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

*RAN 0320 

Oktatás 
nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
V/B 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. habil. 
Fabiny Tibor 
Dr. Juhász Tamás 
Dr. Kállay G. 
Katalin 
Dr. Kiricsi Ágnes 
Dr. Klapcsik 
Sándor 
Dr. Mecsnóber 
Tekla Dr. Péti 
Miklós 
Dr. habil. Petrıczi 
Éva 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés módszere: 

írásbeli/szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében tartott elıadások a társadalmi és kulturális változások hátterébe ágyazva tekintik át a 
tizennyolc-tizenkilencedik századi angol és amerikai irodalom legfıbb irányzatait, mőfajait, szerzıit és mőveit, 
nem feledkezve el a kánonképzés és az irodalomtörténet mint narratíva létjogosultságának alapvetı kérdéseirıl 
sem. A szemináriumok az elıadások által felvetett néhány fontos jelenségre összpontosítanak, 
szövegelemzések útján. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és 
argumentáció. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A kijelölt témák és olvasmányok ismerete  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Primer és szekunder irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• Alexander M., A History of English Literature (Foundations), London, Palgrave Macmillan, 2000. Ford B. 

szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Ford B. szerk., The Cambridge Cultural History 1-9, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
•  Rogers P., szerk., The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford, 

2001. 
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2. JAPANOLÓGIA TANSZÉK 

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgyleírásai 
 
 

2.1. KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK – JAPÁN SZAKIRÁNY 
 

Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák (Oriental Languages and Cultures) 

Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 

Képzési terület: bölcsészettudományi 

Képzési ág: ókori és keleti filológia 

 
 

2.1.1. Mintatanterv keleti nyelvek és kultúrák alapszakos hallgatók számára 
japán szakirány (nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK (25 KREDIT) 

K Filozófiatörténet  
BAA 
0010 

- 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret 
BAA 
5001 

-     30/v2  

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BAA 
0210 

- 
15/v/

2 
     

K 
Bevezetés a 
nyelvtudományba 

BAA 
0120 

-  
15/v/

2 
    

KV Választható tárgy  -   
30/v/
é/2 

   

K Ókori és keleti történelem – 
Kína ókori története 

BAA 
0410 
BAA 
0420 

- 
BAA 
0410 

15/v/
2 

15/v/
2 

    

K 
Bevezetés a vallástörténetbe 
(ókori és keleti 
vallástörténet)  

BAA 
0510 

- 
 

30/v/
3 

     

K 
Ókori és keleti vallások 
mővelıdéstörténete  (ókori és 
keleti mővészettörténet) 

BAA 
0610 
BAA 
0620 

- 
BAA 
0610 

30/v/
2 

30/v/
2 

    

K 
Ókori és keleti nyelvek és 
írások 

BAA 
0710 

- 
15/v/

2 
     

K Stilisztika és retorika 
BAA 
0811 

- 
30/é/

2 
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 Összesítés:   
165/ 
15 

60/6 30/2  30/2  

SZAKMAI TÖRZSANYAG-SZAKMAI ALAPOZÓ MODUL (22 KREDIT) 

K Másik keleti vagy ókori 
nyelv – kínai nyelv 

BJP 1011 
BJP 1021 

-                  
BJP 1011 

30/é/
3 

30/é/
3 

    

K Távol-keleti vallások BJP 1110 - 
30/v/

3 
     

K Kelet népei 
BJP 1210 
BJP 1220 

-                   
BJP 1210 

 
30/v/

3 
30/v/

3 
   

K Bevezetés a keleti filológiák 
alapvetı módszereibe  

BJP 1311 
BJP 1321 

-                   
BJP 1311 

 
30/é/

2 
30/é/

2 
   

SZBV Kötelezıen választható 
szakterületi tárgy                                                                                            

BJP 1011 
BJP 1021 

    
30/vé

/3 
  

 Összesítés:   60/6 90/8 60/5 30/3   
A VÁLASZTOTT KELETI NYELV ÉS KULTÚRA ISMERETEI - JAPÁN SZAKIRÁNY  (83 KREDIT) 

 Japán nyelvtan  

(BJP 
2011) 
(BJP 
2021) 

BJP 2031 
BJP 2041 
BJP 2051 
BJP 2061 

-                  
(BJP2011

)         -                    
BJP 2031            
BJP 2041           
BJP 2051 

30/v/
3 

30/v/
3 

30/v/
3 

30/v/
3 

  

 Japán nyelvgyakorlat  

(BJP 
2111) 
(BJP 
2121) 

BJP 2131 
BJP 2141 
BJP 2151 
BJP 2161 
BJP 2171 
BJP 2181 

-                    
(BJP2111
)          -                     

BJP 2131      
BJP 2141      
BJP 2151        
BJP 2161      
BJP 2171 

30/é/
3 

30/é/
3 

30/é/
3 

30/é/
3 

30/é/
3 

30/é/
3 

 Japán nyelvhelyesség 

BJP 2211 
BJP 2221 
BJP 2231 
BJP 2241 

-                     
BJP 2211      
BJP 2221      
BJP 2231 

(30/é/
3) 

(30/é/
3) 

(30/é/
3) 

(30/é/
3) 

  

 Szövegolvasás 

BJP 2311 
BJP 2321 
BJP 2331              
BJP 2341 

-                    
BJP 2311      
BJP 2321            
BJP 2331 

  
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 

 Japán országismeret – japán 
kultúra és történelem 

BJP 2410 
BJP 2420 

 

-                     
BJP 2410      

  
15/v/

2 
15/v/

2 
  

 
Japán országismeret – japán 
társadalom, gazdaság, 
politika 

BJP 2430              
BJP 2440 

BJP 2420             
BJP 2430 

    
15/v/

2 
15/v/

2 

 Bevezetés a japán filológiába 
–japán nyelvtudomány BJP 2510 -                          

15/v/
2 

   

 Bevezetés a japán filológiába 
–japán irodalomtudomány BJP 2520 -    

15/v/
2 

  

 Japán vallástörténet BJP 2610 -  
30/v/

3 
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 Szakmai választható tárgy  -   
30/vé

/2 
30/vé

/2 
60/vé

/4 
 

 Japán internetes gyakorlat BJP 2811 -    
15/é/

2 
  

 Nyelvi alapvizsga BJP 2099 

BJP 2031                                                      
2041,205
1, 2061, 
2131                                                          
21412151
, 
2161,231
1, 2321 

   v/0   

 Tanári felkészítés/szabadon 
választható tárgy  - 

60/vé
/4 

90/vé
/6 

    

 
A szakdolgozatírás 
módszertana 

BJP 2998 BJP 2099      
30/é/

2 
 Szakdolgozat BJP 5998 BJP 2998      /4 

 Záróvizsga BJP 5999 
Abszolutó
-rium   
BJP 5998 

     v/0 

 Összesítés:   
120/ 
10 

180/ 
15 

150/ 
15 

165/ 
17 

135/ 
12 

105/ 
13 

 Összesítés:   
345/ 
31 

360/ 
29 

240/ 
22 

195/ 
20 

165/ 
14 

105/ 
14 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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2.1.2. Japán szakirány specializációk mintatantervei (20+30=50 kredit) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

BJP SP 1    JAPÁNSPECIFIKUS MULTIMÉDIAISMERET SPECIALIZÁCIÓ   (20 KREDIT) 

KV 
Japán információtörténeti 
fejlıdése – Hálózatok a japán 
kultúrában 

BJP 4010       
BJP 4020 

-                       
- 

  
60/v/

4 
   

KV 

Bevezetés a japán nyelvő 
információfeldolgozásba –
Hálózat alapú 
információfeldolgozás 

BJP 4011     
BJP 4012 

-                       
- 

   
30/é/

2 
30/é/

3 
 

KV Kutatásmódszertan  
BJP 4021       
BJP 4022 

-                       
- 

     
60/é/

5 

KV Projektmunka BJP 4031 -      
30/é/

3 
KV Zárómunka BJP 4041       é/3 

 Összesítés: 
BJP 4010       
BJP 4020 

-                       
- 

  
60/v/

4 
30/2 30/3 90/11 

BJP SP 2   JAPÁN KÖZTÖRTÉNET ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET SPECIALIZÁCIÓ   (30 KREDIT) 

KV Japán történelem 
BJP 4310      
BJP 4320        
BJP 4330 

-                       
- 

  
15/v/

2 
15/v/

2 
30/v/

3 
 

KV 
Japán történelmi 
szeminárium 

BJP 4311          
BJP 4321           
BJP 4331 

-                       
- 
- 

    
30/é/

3 
60/é/

5 

KV Japán társadalomtörténet 
BJP 4410    
BJP 4420    
BJP 4430 

-                       
- 
- 

  
15/v/

2 
15/v/

2 
30/v/

2 
 

KV Japán társadalomtörténeti 
szeminárium 

BJP 4411     
BJP 4421           
BJP 4431 

-                       
- 
- 

   
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 

KV Specializáció záróvizsga        /0 

 Összesítés:     30/4 60/7 
120/ 
11 

90/8 

BFS SP 1  FORDÍTÓI ALAPSPECIALIZÁCIÓ   (20 KREDIT) 

KV 
Bevezetés a fordítás 
elméletébe 

BFS 4010 -   
15/v/

2 
   

KV Közgazdasági alapismeretek BFS 4020 -    
30/v/

3 
  

KV Jogi alapismeretek BFS 4030 -   
30/v/

3 
   

KV Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények I. BFS 4040 -    

30/v/
3 

  

KV Nyelvi normativitás, 
nyelvhelyesség BFS 4050 -    

15/v/
2 

  

KV Általános fordítástechnika 
BJP 4511       
BJP 4521           
BJP 4531 

-                              
-                                
- 

  
30/é/

2 
30/é/

2 
30/é/

3 
 

 Összesítés:     75/7 
105/ 
10 

30/3  
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BFS SP 2  HALADÓ FORDÍTÓI SPECIALIZÁCIÓ  (30 kredit) 

KV 
Interkulturális 
kommunikáció 

BFS 4060 -      
30/v/

3 

KV Fordítási gyakorlatok 

BJP 4611         
BJP 4621         
BJP 4631          
BJP 4641 

-                           
-                         
-                        
- 

    
60/é/

6 
60/é/

6 

KV Bevezetés a mőfordításba 
/Szakfordítás elmélete 

BJP 4651/ 
BJP 4751 

-                          
- 

    
30/v/

3 
 

KV Mőfordítói szeminárium/ 
A szakfordítás gyakorlata 

BJP 4661/ 
BJP 4761         
BJP 4671/ 
BJP 4771             
BJP 4681/ 
BJP 4781                 
BJP 4691/ 
BJP 4791 

-                              
-                               
-                              
- 

    
30/é/

3 
90/é/

9 

KV Modulzáró portfólió BJP 4049       /0 

 Összesítés:       
120/ 
12 

180/ 
18 

 
 
 

Félévek Összesítés  
Fıszak+BJP SP1+SP2* 1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 345 360 330 285 315 285 
Vizsgák száma 8 7 8 5 4 1 
Félévközi jegyek száma 5 6 5 8 8 7 
Összes felkínált kredit 37 35 40 42 43 51 
Javasolt kreditmennyiség 31 29 30 29 28 33 

Félévek Összesítés  
Fıszak+BFS SP1+SP2* 1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 345 360 315 300 315 285 
Vizsgák száma 8 7 6 6 3 2 
Félévközi jegyek száma 5 6 6 6 8 8 
Összes felkínált kredit 37 35 39 43 44 50 
Javasolt kreditmennyiség 31 29 29 30 29 32 

 
* A keleti nyelvek és kultúrák szakon felvehetı specializációk 50 kredites kombinációi 

 



 

| 249 | 

 

 
 

2.1.3. Keleti nyelvek és kultúrák alapkszak – japán szakirány tantárgytematikái 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L:   

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
– 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, és a kötelezı irodalom folyamatos feldolgozása nagyban segíti a vizsgára való 

felkészülést (filozófiai elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók számára gyakran nélkülözhetetlen a 
sikeres vizsgához). 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e;  Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. In: 

Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 744-755. 
o.; ill. I. kötet, 997-1000.  

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv /1-10. fejezetek és 
II. könyv/1-6. fejezetek. In: Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-
199. és 203-208. o.;  Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: Európa, 1992; 5-27. o., 
39-54. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz  (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf) ; Cicero, 
Scipio álma in:  Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; 
Marcus Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-72. 
o. 

• Plótinosz, „A három eredendı valóságról”,  In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. Válogatott 
filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; Augustinus, 
Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 

• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 
kötet, 175-183.;  Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in:  Az isteni és emberi természetrıl, Budapest: 
Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 
Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
Társulat, 2003, 107-143. o. 
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• Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 
278-301.) 

• Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Ford. Jaksa M. és Zoltai D. Budapest: T-Twins, 1992; 33-40. és 46-77. o. 
• Heidegger: Lét és idı, Ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Akadémiai kiadó, 2007. (vonatkozó fejezetek) 

 
 
 

BAA 5001 Egyházismeret 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi  Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

beszámoló  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyetem egyházi jellegének megfelelıen a hallgatók megismertetése a legfontosabb egyházi fogalmakkal 
és kérdésekkel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz. Tömören bemutatja az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház, a reformáció, és a modern kor 
meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, 
amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. 
kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• nincs; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
• Alister E. McGrath (1995): Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest. 
• Tony Lane (2001): A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest. 
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BAA 0210 Elméleti alapozó tárgy – Bevezetés az irodalomtudományba ea. 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes 
Mészáros Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bevezetı, propedeutikus jellegő. Célja olyan alapvetı kérdések és fogalmak tisztázása, amelyek a 
hallgató további tanulmányaihoz nélkülözhetetlenek. Megismerteti a hallgatót az irodalom- és 
kultúratudományok alapjaival, legfontosabb társadalmi funkcióival, fogalmaival, módszereivel, irányaival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom társadalmi funkcióit történetileg is rendszerezve bepillantást ad irodalom és kultúra viszonyának 
alakulásába, az irodalom intézményesülésének folyamatába. Megismerteti a hallgatót az irodalom 
intézményrendszereivel, az irodalomtudomány és az irodalomkritika feladatköreivel, történeti szerepével, 
alapfogalmaival, az irodalomkritika és irodalomtudomány érdeklıdésének és funkciójának változásaival, 
tudomány-rendszertani helyével és lehetséges társadalmi szerepeivel. Megvilágítja a mediális multiplikálódás 
folyamatát, a könyv mediális monopóliumának megszőnéséig; tisztázza az irodalom lehetséges funkciót és új 
szerepét a megváltozott mediális helyzetben, viszonyát az új médiumokhoz. Történeti áttekintését adja a 
szakterület domináns tudományos paradigmáinak; megismerteti a hallgatót ezek legfontosabb kérdéseivel; 
fogalmaival, módszereivel és programjaival, szöveg- és irodalomfogalmaikkal, ezek társadalmi hatásával, 
illetve kulturális következményeivel.       
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  

Ajánlott irodalom: 
• Cs. Gyimesi Éva (1992): Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Pátria, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2004): Az értelmezés világa. Gondolat - ELTE ÖH Tsz., Budapest. 
• Thienemann Tivadar (1985): Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pannónia Könyvek, Pécs. 
• Terry Eagleton (2000): A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Ann Jefferson – David Robey (1995, szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest.  
• Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc (2002): Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat, 

Pompeji. 
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 

Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
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BAA 0120 Elméleti alapozó tárgy – Bevezetés a nyelvtudományba ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pavel Stekauer 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pıdör Dóra 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja. A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja. A tantárgy 
szakmai A tantárgy meg kívánja ismertetni a hallgatókat az általános nyelvészet alapfogalmaival, elméleteivel, 
sajátos módszertanával, újabb irányzataival. Az elıadások foglalkoznak az általános nyelvészet helyével a 
nyelvtudományon belül; a nyelv fogalmával, felépítésével, funkcióival, a nyelvvel mint rendszerrel, a nyelvi 
jel fogalmával, a nyelvi jelentés kérdéskörével, a nyelvi kommunikáció sajátosságaival, a nyelv és 
gondolkodás viszonyával, a grammatika fogalmával,  a nyelv eredetével, a nyelv és a társadalom 
kapcsolatával, a nyelvtipológia alapkérdéseivel, az összehasonlító nyelvészet alapkérdéseivel,  valamint a 
nyelvi leírás módszereivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a késıbbi nyelvészeti stúdiumokhoz szükséges alapvetı nyelvleírási kompetenciák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által készített kiosztmányok, amelyeket a hallgatók az elıadásokon egészítenek ki, valamint az 

ajánlott irodalom egyes szemelvényei; 
Ajánlott irodalom: 
• Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris. Budapest, 1998, 2003. 
• Kenesei István (Szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai kiadó. Budapest, 2011 (6. kiadás). 
• Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó. Budapest, 1977. 
• Telegdi Zsigmond (Szerk.): Szöveggyőjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. 

Tankönyvkiadó. Budapest, 1990. 
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BAA 0040 Választható tárgy – Könyvtárismeret/ Informatika 

Tantárgy felelıse: 
Bene Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szabó András 
Dr. Török Lajos 
Pénzes Szabolcs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

teszt, írásbeli 
vizsga  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás olyan alapismereteket kíván közvetíteni, amelyek eligazítanak a valóságos és a digitális könyvek, 
valamint könyvtárak világában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A filológia vizsgálódásokhoz szükséges kézi és gépi kereséses, adatkezelés, adatfeldolgozás.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csapodi, Cs., Tóth, A. és Vértesy, M. (1987): Magyar könyvtártörténet, Gondolat K.: Bp. 
• Madas, E. és Monok, I. (2003): A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektıl 1800-ig, 2., jav., bıv. 

kiad., Balassi K. – László és Tsa: Bp. 
• Funke, F. (2004): Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés, Osiris Kiadó: Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• V. Ecsedy, J. (1999): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Balassi Kiadó: 

Bp. 
• Hargittay, E. (2003): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk., 3. átd. és bıv. kiad., 

Universitas Kiadó: Bp. 
 
 

BAA 1030 Választható tárgy – Nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:15 + 0 
L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése; a normatív 
nyelvváltozat jellegzetességeinek bemutatása, használati szabályainak elsajátítása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy megvilágítja a nyelvi normával kapcsolatos kutatások legátfogóbb kérdéseit. Tárgyalandó 
problémák: a nyelvi norma, normák értelmezése; a nyelvi helyesség, helytelenség mibenléte; a viszonyítás és a 
normától való eltérés kritériumai. Javasolt kiemelt terület: a norma kommunikációs szituációs és 
szociokulturális jellegének felfogásából kiindulva konkrét nyelvhelyességi problémák tárgyalása, felkészülés 
az egyetemi képzés során elkövetkezı feladatok nyelvileg igényes szóbeli és írásbeli megoldására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sándor Kára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 
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nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

Ajánlott irodalom: 
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest.  
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest.  
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 

Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
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BAA 0410, BAA 0420 Ókori és keleti történelem / Kína ókori története I–II. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAA 0420 elıfeltétele BAA 0410 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vámos Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus nyomon követi a kínai civilizáció történetét a kezdetektıl a Han-dinasztia végéig. A kurzus célja, 
hogy a hallgatók megismerkedjenek Kína ókori történetének fı jellegzetességeivel, tárgyi és szellemi 
kultúrájával.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fı témakörök: Kína ókori történetének forrásai; a három dinasztia (Xia, Shang, Zhou) kora; a kínai társadalom 
fı jellegzetességei; az ıskultusz; filozófiai iskolák: konfucianizmus, taoizmus; az Elsı Császár tevékenysége, 
az egységes kínai császárság létrejötte; a Han-dinasztia hatalomra jutásának és terjeszkedésének körülményei; 
a császári hatalom jellege; a kormányzat mőködése; az írástudó-hivatalnokok közigazgatásban és közéletben 
betöltött szerepe; a Han-kori társadalmi ideológia és erkölcsi normák (a konfucianizmus szerepének 
megváltozása, a taoizmus vallásos jellegének felerısödése, a buddhizmus kínai megjelenése; a népvándorlás 
keleti gyökerei: Kína és szomszédai, az ázsiai hunok; Kína történetének „ázsiai” jellege (Tıkei Ferenc 
munkássága kapcsán).  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Henri Maspero (1978): Az ókori Kína. Gondolat, Budapest. 
• Vasziljev, L. Sz. (1977): Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Gondolat, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Caroline Blunden–Mark Elvin (1997): A kínai világ atlasza. Helikon, Budapest 
• Ecsedy Ildikó (1999): A kínai történelem rejtelmei. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 
• Étienne Balázs (1976): Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Gondolat, Budapest 
• Jacques Gernet (2001): A kínai civilizáció története. Osiris, Budapest 
• Polonyi Péter (1994): Kína története. Maecenas, Budapest 
• Tıkei Ferenc (1975): Az ázsiai termelési mód kérdéséhez. Kossuth, Budapest 
• Tıkei Ferenc (1986): Kínai filozófia. Ókor. I–III. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest 

 
 

BAA 0510 Bevezetés a vallástörténetbe – Ókori és keleti vallástörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bubnó Hedvig 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sárközy Miklós  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés a vallástörténetbe. Az ókortudományba és az orientalisztikába bevezetést nyújtó alapozás. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus megismertet a vallások kialakulásával és archaikus, természeti vallások és az alapított, kötött 
dogmarendszeren alapuló vallásokkal. Vallástörténet alapfogalmaival: animizmus, fetis, totem, tabu stb. A 
mítosz és mitológéma. A rítusok. Szakrális tárgyak és épületek. Az eurázsiai szubsztrátumok vallásával. Az 
indoeurópai vallási rendszerek és az ıslakosság vallásának kölcsönhatásával. Az egyiptomi vallás hatásával a 
Távol Keletre. A görög és római vallás kapcsolatával a Kelettel pl. Gandhara. A Védák kora. Hinduizmus. A 
Buddhizmus.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Mitológiai Enciklopédia I-II. Bp. (1988).  
• Eliade, M. (1994):Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Bp.  
• Ivanov, V. (1984): Nyelv, mítosz, kultúra Bp.  
• Saunders, N. (1996): Állatszellemek Bp.  
• Waterstone, R. (1996): India Bp.  
• Puskás, I. (2000): Lélek a körforgásban Bp.  
• Mítoszok és vallások Kínában Bp. (2000) /Sinológiai mőhely 1./ 
• Hamar, I. (2000): Buddha megjelenése a világban Bp. /Sinológiai mőhely 2./ 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BAA 0610, BAA 0620 Ókori és keleti vallások mővelıdéstörténete – Keleti mővészettörténet I–II. ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Csízy Katalin 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAA 0620 elıfeltétele BAA 0610 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Cseh Éva 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az ókortudományba és az orientalisztikába bevezetést nyújtó alapozás részeként kötelezıen választható 
tantárgy, betekintést nyújt a keleti mővelıdéstörténeten belül elsısorban a japán mővészet történetébe.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A japán mővészet történetének áttekintése az ıskortól a középkorig, különös tekintettel a buddhista 
mővészetre. A buddhizmus átvétele elıtti korszak mővészeti emlékei (Dzsómon, Jajoi, Kofun). A sintó 
szentélyek. Buddhista mővészet az Aszuka kortól a Kamakura korig. A festészet története. Típusok, tematika, 
stílus. A tusfestészet. Iskolák. A külföldi (kínai, koreai) hatások és a japán jellegzetességek kialakulása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 
• Diák; 

Ajánlott irodalom: 
• Ferenczy László (1981): Japán iparmővészet, Corvina 
• Ferenczy László (1994): Hó, hold, cseresznyevirág (Japán fametszetek világa), Képzımővészeti Kiadó 
• Itó, N.–Maeda,T. (1980): Japán mővészet, Corvina 
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BAA 0710 Ókori és keleti nyelvek és írások  ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sárközy Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fehér Bence  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az ókortudományba és az orientalisztikába bevezetést nyújtó alapozó kurzus. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az írás korai története és a fontosabb tipológiai, illetve genetikai íráscsaládok létrejötte. Betőírási és szótagírási 
szisztémák kialakulása az ókori keleten; a föníciai betőírás és leszármazottai. Az európai és ázsiai írástípusok 
szétválása, az írásirányok története, folyó-, kapitális, kurzív és kvadrátírások. A mássalhangzóírásos, 
mellékjeles sémi típusú írásrendszer és továbbfejlıdése. Az ókori föníciai, héber, szír, etruszk, pehlevi, görög, 
római, rúnikus, ESA írások és a középkor hajnalán ezekbıl kialakított keleti „nemzeti” írások 
alapjellegzetességei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Kéki Béla (19963): Az írás története, Miskolc 
• Buday Árpád (1914): Római felirattan, Kolozsvár. 28–44. pp. 
• A. Grohmann (1978): Arabische Paläographie, in: Österreichische Akademie d. Wissenschaften, 

Denkschriften 94. 1967/71. Wien. 7–40. pp. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
BAA 0811 Stilisztika és retorika (japán szakirányosoknak) szem. 

Tantárgy felelıse: 
Heltainé Dr. Nagy 
Erzsébet 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Dr. Nagy 
Erzsébet  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elméleti tudásanyag megszerzése és rendszerezése; kritikai érzék kialakítása, fejlesztése; a tudományos 
munkára való felkészítés. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Stilisztika és retorika kognitív összefüggései és funkciói a nyelvi világalkotásban. A metaforizáció, a 
metonimizáció és az alakzatok szerepe a mindennapi és a szépirodalmi szövegalkotásban, szövegmegértésben. 
A stílus leírásának történeti és szinkrón megközelítései. A történetiségre, a nyelvi potenciálra és a 
szociokulturális összetevıkre épülı stíluskritika, stíluselemzés elmélete és módszertana. A retorika és a 
stilisztika története, eredményei, nyelvelméleti összefüggései. A tudásanyag elsajátítása a gyakorlati 
felkészítést is szolgálja: a stilisztikai és retorikai ismeretek alkalmazását a stíluselemzésben; stíluskritikák 
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készítését kortárs irodalmi és mindennapi szövegtípusok alapján; az egyéni kritikai érzék és viszonyulási 
képesség fejlesztését.  
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: az elméleti kérdések megismerése, elsajátítása; 
a tudománytörténeti összefüggések meglátása; jártasság kialakítása a különbözı szöveg- és stílustípusok 
alkotásában és befogadásában; a stíluselemzı készség fejlesztése, különös tekintettel a szépirodalmi és a 
gyakorlati szövegfajtákra. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra (2004): Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 705 p. 
•  Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Budapest, Typotex, 280 p. ISBN 9639548553 
• Szathmári István (2008, fıszerk.): Alakzatlexikon. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 595 p. 
• Szikszainé Nagy Irma (2007): Magyar stilisztika. Budapest, Osiris Kiadó, 752 p. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1996): A magyar nyelv stilisztikája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 280 p.  
• Ajánlott irodalom: 
• Fónagy Iván (1999): A költıi nyelvrıl. Budapest, Corvina, 527 p.  
• Heltainé Nagy Erzsébet (2001): Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? 

címő kisregényében. Az alakzatok világa 5. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 26 p.  
• Kemény Gábor (2002): Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 227 p.  
• Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Budapest, Tankönyvkiadó, 303 p. 

ISBN 963183560X  
• Szabó Zoltán (1998): A magyar szépírói stílus történetének fı irányai. Budapest, Corvina–ELTE,. 264 p. 
•  Szathmári István (2008): A magyar stilisztika útja. 2. bıvített kiadás. Budapest, Mundus Magyar 

Egyetemi Kiadó, 624 p.  
• Szathmári István (1998, szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 373 p.  

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 
 

BJP 1011, BJP 1021 Másik keleti vagy ókori nyelv – Kínai nyelv I–II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 1021 elıfeltétele BJP 1011 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vámos Péter 
Dr. Csibra 
Zsuzsanna 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–II. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 

dolgozatok, 
írásjegy-tesztek  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a modern kínai köznyelv alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. Bevezetést nyújt a kínai írás 
fejlıdésébe, a kínai nyelv hangtanába, nyelvtani sajátosságaiba.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A modern kínai köznyelv alapjainak elsajátítása a Practical Chinese Reader I-II. címő tankönyv alapján. A 
második félév végére a hallgató a kínai nyelv alapfokú ismeretére (írás, olvasás, beszéd, szövegértés) tesz 
szert.  
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozatok; 
• Írásjegy-tesztek; 
• Rendszeres óralátogatás;  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Practical Chinese Reader I–II. (1988) The Commercial Press, Beijing. 
• Hangkazetták 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BJP 1110 Távol-keleti vallások ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemeshegyi 
Péter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja:  
A keletázsiai nagy vallások (India vallásai, Buddhizmus, Konfucianizmus, Iszlám történetének, fıbb 
ágazatainak, jellegzetes tanításainak, jelenlegi helyzetének ismerete 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák:  
A vallásokkal szembeni helyes hozzáállás, a vallások fı tipusai. India ısi vallásai és azok fejlıdése: a Védák, a 
karman tan, az 5 filozófiai iskola: vaisésika, njája, szánkhja, jóga, védanta: a következetes advaita-tan 
(Sankára), a módosított advaita-tan (Rámanudzsa), Mádhva. A Visnú-hit, Siva tisztelete, a guru szerepe, a 
tantra, a dzsin vallás, a szikh vallás, a neohinduizmus különbözı ágai; a Buddhizmus: az alapító, a régi 
buddhizmus, Asoka király, a Páli kánon, a Mahájána, a vádzsrajána. A buddhizmus alapvetı tanai.:szamszára 
és nirvána, etikai elıírások, szerzetesek. A buddhizmus története Kínában és Tibetben. A konfucianizmus: az 
alapító, a neokonfucianizmus. A keleti vallások értékelése.  
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Rendszeres óralátogatás;  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A tanár által készített, sokszorosított jegyzet; 

Ajánlott irodalom: 
• Bellinger, G.J. (1993): Nagy valláslexikon, Akadémia kiadó, Budapest. 
• Eliade, Mircea (1998): Vallási hiedelmek és eszmék története, Osiris Kiadó, Budapest. 
• Hori, Ichiro (1972): Japanese Religion, Kodansha. 
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BJP 1210, BJP 1220 Kelet népei I–II. ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 1220 elıfeltétele BJP 1210 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vámos Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi – ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II–III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak Kelet-Ázsia, elsısorban Japán és Kína történetének fı 
jellegzetességeirıl, tárgyi és szellemi kultúrájáról.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus bemutatja Kelet-Ázsia fejlıdésének sajátosságait, térbeli és idıbeli kereteit, kulturális alapjait, tárgyi 
és szellemi örökségét. A Japán Szak követelményeihez igazodva az elıadások civilizációs és történeti 
alapokon áttekintést nyújtanak a térség két kulcsszereplıjének, Kínának és Japánnak egymással és a régió 
többi országával fennálló kapcsolatairól, valamint a globális világban elfoglalt helyérıl. Fı témák: a 
„konfuciánus állam”: a konfuciánus államelmélet és etikai rendszer; a kínai civilizáció befolyása a térség 
fejlıdésére: a kínai nyelv és írás; Kína vallásai; technikai, technológiai újítások, találmányok; nyitás és 
bezárkózás a kínai történelemben; Japán a Kína-központú kelet-ázsiai világrendben; hagyomány és modernitás 
a japán történelemben.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Múzeumlátogatás (Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum és Ráth György Kelet-Ázsiai Múzeum)  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Caroline Blunden–Mark Elvin (1997): A kínai világ atlasza. Helikon, Budapest 
• Edwin O. Reischauer (1995, 2000²): Japán története. Maecenas, Budapest 
• Martin Colcutt–Marius Jansen–Kumakura Isao (1997): A japán világ atlasza. Helikon – Magyar 

Könyvklub, Budapest 
• Polonyi Péter (1994): Kína története. Maecenas, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Jacques Gernet (2001): A kínai civilizáció története. Osiris, Budapest 
• Jamadzsi Maszanori (1989): Japán. Történelem és hagyományok. Gondolat, Budapest 
• N. Rózsa Erzsébet (2005, szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. 

(Polonyi Péter, Vámos Péter, Gergely Attila és Csoma Mózes tanulmánya) Teleki László Intézet, 
Budapest 

• Raymond Dawson (2002): A kínai civilizáció világa. Osiris, Budapest 
 

BJP 1311, BJP 1321 Bevezetés a keleti filológiák alapvetı módszereibe I–II. szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 1321 elıfeltétele BJP 1311 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vámos Péter 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi – ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II–III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus önálló filológiai kutatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek nyújt a kelet-ázsiai 
kultúrákkal ismerkedı hallgatók számára.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fı feladatok: a kelet-ázsiai kultúrák, elsısorban a japán kultúra magyar és idegen nyelvő elsıdleges 
forrásainak és szakirodalmának megismerése, a fontosabb magyar és nemzetközi közgyőjtemények 
(könyvtárak, levéltárak, múzeumok) keleti témájú anyagának megismerése, internetes adatbázisok kezelése. 
Az önálló kutatás módszerei, a kutatási eredmények bemutatásának szabályai (rövid szakmai elıadás 
megtartása, szemináriumi dolgozat írása – formai és tartalmi követelmények).  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Múzeumlátogatás (Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum és Ráth György Kelet-Ázsiai Múzeum) 
• Levéltár látogatás (Magyar Országos Levéltár) 
• Könyvtárlátogatás (Országos Széchényi Könyvtár, Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Akadémiai Könyvtár 

Keleti Győjtemény) 
• 8-10 oldalas szemináriumi dolgozat készítése, a dolgozat alapján 15 perces kiselıadás tartása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Eco, Umberto (1992, 1994²): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest. 
• Gyurgyák János (2000): Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Osiris, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Ligeti Lajos (1981, szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása. Akadémiai, Budapest. 
• Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila (2005): Helyesírás. Osiris, Budapest.  

 
 
 
 

BJP 1421 Kötelezıen választható szakterületi tárgy – Haiku költészet szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 Ajánlott félév: 

IV. 
Értékelés 
módszere: 
referátum 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a japán költıi mőfajok megismerése, élvezete. A magyar költészeten kívül a külföldi költészet, 
nevezetesen az egész világon kedvelt haiku költészet megkedveltetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témák: A japán költészet kezdetei. A tanka költészet. A renga szerepe a japán lírában. A haikai megjelenése, 
sajátosságai. A négy nagy klasszikus haiku költı munkássága, tevékenysége és alkotói mővészete. A modern 
haiku Japánban.A modern haiku Európában és Amerikában. A haiku költészet Magyarországon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Házi feladatok; 
• Rendszeres óralátogatás;    

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• Aston, W.G. (1899): A History of Japanese Literature. D. Appleton, N.Y.  
• Basho’s „The Narrow Road to the Far North” and selected haiku. (1974) Tokyo. 
• Blyth, R.H. (1981): Haiku. The Hokuseido Press Tokyo, Heian International, South S.F. 
• Higginson, W.J. (1989): The Haiku Handbook. Kodansha Int. Tokyo-N.Y.-London.  
• Higginson, William J. (1996): The Haiku Seasons poetry of the natural word. Kodansha.  
• Takahama Kyoshi (2004): Singen von Blüte und Vogel. Nagata Shobo Tokyo.  
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• Vihar, J. (1995): A japán irodalom rövid története. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Világirodalmi Lexikon 1-17. (1994) Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Yasuda, Kenneth (1991): Haiku. Charles and Tuttle Company, Tokyo. 

Ajánlott irodalom: 
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BJP 1431 Kötelezıen választható szakterületi tárgy – Kelet-ázsia és a nagyhatalmak a 19–20. században 

ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar  

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vámos Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus nyomon követi a Kelet-Ázsia történetének és nemzetközi helyzetének alakulását a 19. század elejétıl 
napjainkig. A kurzus célja a hallgatók megismertetése a térség 19–20. századi történetének fı kérdéseivel, 
valamint a nagyhatalmak térségbeli politikájának fı jellegzetességeivel.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgyalt témák: Kelet-Ázsia és a nagyhatalmak a globalizáció megindulásától a 18. század végéig; 
kereskedık, misszionáriusok, katonák: nyugati jelenlét formái; Kína a 19. század második felében; a 
császárság válsága: „önerısítés”, reform és nyitás; Japán a nagyhatalommá válás útján; Kína külkapcsolatai a 
köztársaság elsı évtizedeiben; a Kuomintang és a Kínai Kommunista Párt nemzetközi kapcsolatai; Japán kínai 
terjeszkedése, a japán-kínai háború. A kínai polgárháború és nemzetközi háttere; Japán amerikai megszállása; 
a koreai háború; a kommunista hatalom konszolidációja Kínában: szovjet–kínai kapcsolatok 1956-ig; 
amerikai–kínai kapcsolatok 1945 után, japán–kínai kapcsolatok 1945 után; dekolonizáció Délkelet-Ázsiában 
(Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Malajzia); a japán gazdaság és társadalom fejlıdése 1945 után; Kína 
egyesítésének kérdése: Hongkong, Makao, Tajvan; Kelet-Ázsia mai átalakulása: regionális és globális 
kölcsönhatások. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás;    

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek: 
• 19. századi egyetemes történet 1789–1890. (1998) (vonatkozó részek) Korona, Budapest. 
• 20. századi egyetemes történet I–III. (1995–1997) (vonatkozó részek) Korona, Budapest. 
• Jordán Gyula (1999): Kína története. XX. század. Aula, Budapest. 
• Reischauer, Edwin O. (1995, 2000²): Japán története. Maecenas, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Gömöri Endre (1983): A sas és a sárkány. Washington–Peking. 1844–1982. Kossuth, Budapest.  
• Jordán Gyula–Tálas Barna (2005): Kína a modernizáció útján a XIX–XX. században. Napvilág, Budapest. 
• Jordán Gyula (2005): Tajvan története. Kossuth, Budapest. 
• N. Rózsa Erzsébet (2005, szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. 

(Polonyi Péter, Vámos Péter, Gergely Attila és Csoma Mózes tanulmánya) Teleki László Intézet, 
Budapest.  

• Polonyi Péter (1994): Kína története. Maecenas, Budapest 
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(BJP 2011, BJP 2021 Japán nyelvtan I–II. kezdıknek)  
BJP 2031, BJP 2041, BJP 2051, BJP 2061 Japán nyelvtan III–VI. 

Tantárgy felelıse: 
dr. Janó István 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
(BJP 2021 elıfeltétele BJP 2011) 
BJP 2041 elıfeltétele BJP 2031 
BJP 2051 elıfeltétele BJP 2041 
BJP 2061 elıfeltétele BJP 2051 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Janó István 
Somodi Júlia 
Szemerey Márton 
Samu Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

I–IV. 
Értékelés 
módszere: 

évközi tesztek, 
zh 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egymásra épülı négy féléves kurzus célja, hogy a hallgatók elmélyítsék korábban megszerzett nyelvtani 
tudásukat, és eljussanak a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 2. szintjéig. A japán nyelvtudás nélkül 
tanulmányaikat megkezdı hallgatók számára félévenként három kurzusból álló két nyelvtani bevezetı tárgyat 
kínálunk (BJP 2011, BJP 2021), melyek egymásra épülı tárgyak, ezért ezek felvétele erısen ajánlott! 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Program, megszerzendı ismeretek: 
Valamennyi nyelvi szemináriumon a japán nyelv és kultúra integrált oktatására törekszünk, ezért a japán 
nyelvtan tanítása is olyan szövegkörnyezet felhasználásával történik, mely egyben a japán kultúra, a mai japán 
élet megismerését segíti. A szemináriumok tematikája - BJP 2031: a középszintő nyelvtani problémák 
megismertetése (pl. igeragozás, alárendelt mellékmondat – sejtés, hallomás, látszat, adó-kapó viszony, stb.). 
BJP 2041: a középszintő nyelvtani problémák elsajátítása (pl. mőveltetı-, szenvedı-, feltételes-, udvarias 
forma, stb.). BJP 2051, BJP 2061: a felsıfokú nyelvtani szerkezetek elsajátítása és begyakorlása.  
Elsajátítandó készségek, kompetenciák: 
A hallgatók legyenek képesek szövegkörnyezetben felismerni az elsajátított japán nyelvtani szerkezeteket. 
Szerezzenek jártasságot ezek gyakorlati alkalmazásában, készség szinten tudják alkalmazni szóban és írásban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Évközi nyelvtani tesztek;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Minna no nihongo c. tankönyv magyar nyelvő nyelvtani összefoglalója, letölthetı: 

http://lustajapantanar.dokkoisho.com/MinnanoNihongo1-25.pdf 
Ajánlott irodalom: 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongo Katei (2000): Sinbunka sokjú nihongo, Bondzsinsa. 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongo Katei (2000): Sinbunka sokjú nihongo II, Bondzsinsa.  
• Eri Banno et.al. (1999): Genki I,The Japan Times, Tōkyō. 
• Kiss Sándorné Székely Ilona (1998): Japán Nyelvtani Összefoglaló, Tárogató Kiadó, Budapest. 
• Minna no nihongo II. (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Minna no nihongo, (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Susumu Nagara (1990): Japanese for everyone, Gakken, Japan.  
• Szaszaki Hitoko–Matsumoto Noriko (1997): Sin-Nihongo Szómatome mondaisú, Bunpóhen, Arukusa, 

Tokió.  
• Szunagava Juriko (1998): Nihongo bunkeidzsiten, Kurosio Suppan, Tokió  
• Szuzuki–Kavasze (1981): Nihongo soho, Kokuszaikórjú Kikin Nihongo Kokuszai Center, Japan.  
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 (BJP 2111, BJP 2121 Japán nyelvgyakorlat kezdıknek)  
BJP 2131, BJP 2141, BJP 2151, BJP 2161, BJP 2171, BJP 2181 Japán nyelvgyakorlat III–VIII. 

Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
18 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
(BJP 2121 elıfeltétele BJP 2111) 
BJP 2141 elıfeltétele BJP 2131  
BJP 2151 elıfeltétele BJP 2141  
BJP 2161 elıfeltétele BJP 2151  
BJP 2171 elıfeltétele BJP 2161  
BJP 2181 elıfeltétele BJP 2171  

Oktatás nyelve: 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
Watanabe Kaoru 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli felmérés  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán nyelven történı szóbeli és írásbeli kommunikációhoz szükséges készségek elsajátítása. A japán 
nyelvtudás nélkül tanulmányaikat megkezdı hallgatók számára két kezdı nyelvgyakorlat tárgyat kínálunk 
(BJP 2111, BJP 2121). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
BJP 2131: Az A2-es, illetve B1-es (Council of Europe Level) szintő társalgás, illetve hallásértés gyakorlása. A 
japán ünnepekhez, és a japán kultúra egyéb aspektusaihoz kapcsolódó szókincs aktív gyakorlásával 
párhuzamosan, a japán és a magyar kultúra összevetése kap hangsúlyt. BJP 2141: A B1-es illetve B2-es szintő 
társalgás, illetve hallásértés gyakorlása a multimédia labor audiovizuális eszközeit kihasználva. BJP 2151: A 
mindennapi életben szükséges írásbeli kommunikáció rejtelmeibe (napló-, levélírás, e-mailírás) való bevezetés. 
Külön hangsúlyt kapnak a jövevényszavak, a beszélt és írott nyelv különbségei, a férfi és nıi nyelvezet 
különbségei a japán nyelvben. BJP 2161: A mindennapi életben szükséges, A1-es, A2-es szintő írásbeli 
kommunikáció rejtelmeibe való bevezetés a multimédiás labor számítógépei segítségével. A szókincs, illetve a 
beszédkészség fejlesztése érdekében, a hallgatók rövid kiselıadást tartanak meghatározott témából. BJP 2171: 
A mindennapi életben szükséges, A2-es, illetve B1-es szintő írásbeli kommunikáció rejtelmeibe való 
bevezetés. Az órán használt segédanyagok – újság- és folyóiratcikkek, video anyagok – mellett a többi nyelvi 
szeminárium anyagában szereplı szókincs aktív használatának gyakorlására kerül sor illetve egy-egy 
témakörrel kapcsolatban a témakörhöz szükséges szókincs és a helyes szóhasználat gyakorlására szabad illetve 
irányított társalgás keretében. BJP 2181: A mindennapi életben szükséges, B1-es, illetve B2-es szintő írásbeli 
kommunikáció rejtelmeibe való bevezetés. A vélemény illetve szándék kifejezésének gyakorlása, a japán 
médiában megjelenı statisztikák elemzése révén a mai japán emberek gondolkodásmódjának, 
értékszemléletének megismerése; a félév során felmerülı fı témákhoz szükséges szókincs és kifejezések 
elsajátítása és a helyzethez illı alkalmazásuk gyakorlása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szóbeli felmérés és/vagy írásbeli tesztek; 
• Fogalmazások; 
• Kiselıadások; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongokatei (1999): Tanosiku kikó I-II. Bonjinsha.  
• Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (2000) : Japán-magyar szógyőjtemény.  
• Minna no nihongo I-II, (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Murano et al.  (1988): E to taszuku de manabu nihongo. Bondzsinsa. 
• Óta et al. (1992): Mainicsi no kikitori so. Bondzsinsa- 
• Susumu Nagara (1990): Japanese for everyone. Gakken, Japan. 
• Video- és multimédia-anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
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BJP 2211, BJP 2221, BJP 2231, BJP 2241 Japán nyelvhelyesség I-IV. 

Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2221 elıfeltétele BJP 2211  
BJP 2231 elıfeltétele BJP 2221  
BJP 2241 elıfeltétele BJP 2231  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–IV. 

Értékelés 
módszere: 
Tesztírás  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja., hogy a hallgatók elsısorban olyan szavakkal, nyelvtannal, kifejezésekkel ismerkedjenek 
meg, melyeket a japánok a mindennapi életben gyakran használnak, de magyarra nehéz lefordítani. Emellett a 
saját nyelvhasználat monitorizálásához szükséges szempontokról, a megfigyelés kompetencia fejlesztésérıl 
(például megismerni milyen ismétlıdı hibákat követ el stb.), a monitorizálás módszereirıl (saját beszéd 
felvétele stb.) győjtsenek tapasztalatokat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A valós (idegen) nyelvhasználatban gyakran találkozik az ember olyan szituációval, hogy nem igazán érti, amit 
hall, és a szavakat, kifejezéseket az eddig megszerzett tudással, mondatkörnyezetben próbálja megérteni. A 
kifejezések ismerete még nem jelenti azt, hogy az minden esetben pontos, és az is elıfordulhat az emberrel, 
hogy ennek ellenére nem tudja aktívan használni. Ezért ezeken az órákon autentikus anyag segítségével olyan 
kifejezésekkel foglalkoznak a hallgatók, amit megértenek ugyan, de nem biztosak a tudásukban, és nem tudják 
azt használni.  
Minden hallgató arra törekszik, hogy megértesse magát a másik (japán) féllel. Ilyenkor hasznos lehet, olyan 
kompetencia megszerzése, amivel a saját beszédüket elemezni és monitorizálni tudják. Ezért az órákon 
megismerik a nyelvhelyességi szempontokat, és ezek alapján elemzik a saját beszédet és írást. 
 A szemeszter végén a hallgatók az órákon használt anyagokból (saját beszédet is tartalmazza) tesztet írnak.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Saját beszéd hangfelvétel és ennek szöveges leírása; 
• Video nézés és video szövegelemzés;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mijazaki Hajao (1997): Mimi o szumaszeba (video), Buena Vista Home. 

Ajánlott irodalom: 
• Nakagava Kazuko (1990): Taisógengobecu kjódzsuhó –eigohen- Babel press, Tokió. 
• Noda Hiszasi (1991): Hadsimeteno hitono nihongo bunpó, Kurosio suppan, Tokió. 
• Szunagava Juriko et al. (1998): Kjósi to Gakusúsa no tameno nihongobunkeidzsiten, Kurosio suppan, 

Tokió. 
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BJP 2311, BJP 2321, BJP 2331, BJP 2341 Szövegolvasás I–IV. 
Tantárgy felelıse: 
Somodi Júlia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2321 elıfeltétele BJP 2311  
BJP 2331 elıfeltétele BJP 2321  
BJP 2341 elıfeltétele BJP 2331  

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Somodi Júlia 
Máté Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III–VI. 
Értékelés 
módszere: 

teszt 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a hallgatók szó- és kifejezéskincsének gazdagítása a mindennapi élet összes témakörében, 
a sajtó, a kultúra, a közélet témaköreiben, és szakterületük terminológiáját illetıen.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
BJP 2311: A kurzus a japán nyelvet középhaladó szinten elsajátított hallgatók számára lehetıséget biztosít 
egyszerőbb japán nyelvő szövegek fordítástechnikájának megismerésére, melynek során elmélyíthetik a már 
megszerzett nyelvtani ismereteiket, bıvíthetik szókincsüket. A feldolgozásra kerülı szövegek alapján 
bepillantást nyerhetnek a japán kultúra bizonyos területeire, megismerhetik a mai japán élet, a japán 
társadalom néhány problémáját (a japán ünnepek, a japán ember hétköznapjai, a japán tárgyi kultúra, munka és 
szórakozás Japánban stb.) BJP 2321: Középhaladó/ haladó nyelvtani ismeretekkel rendelkezı hallgatók 
számára lehetıséget nyújt a nyelvtani ismeretek gyakorlására, a szókincs (írásjegy) elmélyítésére, és az 
összetettebb mondatok részletes elemzése révén megismerteti a hallgatókkal a japán és magyar nyelv 
szerkezeti különbségeibıl adódó problémák megoldási stratégiáit. A kurzus modern japán társadalom 
mindennapjait tükrözı szövegek alapján a japán nyelv és kultúra oktatásának integrációjára törekszik. BJP 
2331, BJP 2341: A tantárgy keretében eredeti japán újságcikkek alapján a japán nyelv és kultúra integrált 
oktatására kerül sor. Az eredeti szövegek kiválasztásakor több szempont érvényesül:1. A szöveg nyelvtani és 
szintaktikai szempontból haladó szintő elemeket tartalmazzon. 2. A két nyelv strukturális különbségeibıl 
adódó fordítástechnikai problémákat gyakoroltasson a hallgatókkal. 3. A tágabb értelemben vett modern és 
hagyományos japán kultúrával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket elmélyítse. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh. (teszt) írása hetente; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szeki Maszaaki (1992, szerk.): Nihon o shiru - Sono kurashi 365nichi. 3A nettowaku, Tokió; 
• A vezetı japán napilapok, folyóiratok ( pl:Aszahi Sinbun, Jomiuri Sinbun, Mainicsi Sinbun stb.) cikkei; 

Ajánlott irodalom: 
• Kano Chieko–Fujita Masaharu (1990): Japanese reading program with basic 997 words. The Hokuseido 

Press, Tokyo. 
• Japanese Language Proficiency test, Level 3 and 4, Questions and Answers. Bonjinsha, Tokyo. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Samu Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ıszi / tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III / IV. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egy féléves elıadás célja, hogy a hallgatókat megismertesse Japán alapvetı jellegzetességeivel: földrajzi 
viszonyaival, éghajlatával, népesedési viszonyaival és közigazgatási rendszerével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: Japán földrajzi viszonyai, éghajlata, népesedési viszonyai, közigazgatási rendszere. A különbözı 
tájegységek földrajzi, éghajlati, történelmi, népesedési, gazdasági, kulturális jellegzetességei. 
Metodika: A témaköröket az elıadó elıadás formájában ismerteti a hallgatókkal. Internetes anyagok, diaképek 
és videofilmek bemutatásával illusztrálja az elıadásokat. A hallgatók a szakirodalomban végzett saját 
kutatásaik és az interneten végzett információgyőjtésük alapján egyénileg vagy csoportosan kiselıadásokkal 
kapcsolódhatnak a tematikához. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: A hallgatók legyenek képesek 
összefüggıen kifejteni az elıadás során áttekintett országismereti vonatkozású témakörökkel kapcsolatos 
ismereteiket. Szerezzenek készséget az egyes témakörökben az önálló tájékozódásra a megadott szakirodalom, 
illetve az interneten található szakmai anyagok alapján. Tudjanak tájékozódni Japán térképén. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Óralátogatás.  
• Érdeklıdési körnek megfelelı saját információgyőjtés az ajánlott irodalomból, a szakirodalomból, az 

internetrıl 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom; 
• Letölthetı anyagok a megadott website-okról; 

Ajánlott irodalom: 
• Collcutt–Jansen–Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp.  
• Handbook of Japanese Popular Culture. (1989) Greenwood Press 
• Japan. Profile of a Nation. (1994) Kodansha International  
• Nihon szeikacu dzsidzso. (1996) ALC Press Japanese Textbook Series, Aruku  
• Tobin, Joseph J. (1992): Re-made in Japan. Yale University Press 

 
 

BJP 2420 Japán országismeret II. – A japán történelem áttekintése ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2410 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
III / IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a BA képzés részeként bevezetést adjon a japán történelem tanulmányozásának 
alapkérdéseibe és szakirodalmába, elıkészítse a hároméves BA képzésben kötelezıen választható japán 
társadalomtudományi specializáció stúdiumainak tanulmányozását. Az egy féléves elıadás célja a japán 
történelem átfogó rendszeres ismertetése, a történelmi és társadalmi változások összefüggéseinek bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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Az elıadás keretében az oktató áttekinti a vizsgára kijelölt témaköröket. A japán történelmi korszakok 
tárgyalásakor kitér a tágabb összefüggésekre, az egész távol-keleti térség történelmére, illetve a világtörténeti 
vonatkozásokra, hogy a hallgatók ebbe ágyazottan kapjanak képet a japán történelem általános 
jellegzetességeirıl, menetérıl, folyamatairól. 
Követelmények: A hallgatók legyenek képesek összefüggıen ismertetni az elıadás, illetve a kötelezı irodalom 
tényanyagát. Adjanak számot szakirodalmi ismereteikrıl, illetve saját ismeretszerzı tevékenységükrıl a japán 
történelem témaköreibıl.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tanulmányozása; 
• Óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Videofilmek; 

Ajánlott irodalom: 
• Collcutt – Jansen – Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp. 
• Jamadzsi Maszanori (1989): Japán. Történelem és hagyományok. Bp. 
• Reischauer,  Edwin O. (1995): Japán története, Magyar könyvklub  
• The Cambridge History of Japan, (1988-1999) 1–6.köt. Cambridge.  

 
 

BJP 2430 Japán országismeret III. – Japán társadalom – bevezetés ea. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2420  

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A BA képzés részeként bevezetést adni a japán társadalom összehasonlító tanulmányozásának alapkérdéseibe, 
szakirodalmába és információforrásaiba, elıkészíteni a hároméves BA képzést lezáró ilyen irányú dolgozati 
és/vagy vizsga-kötelezettség teljesítését, segíteni a képzés során elsajátított egyéb ismeretek gyakorlati 
alkalmazását, továbbá a tanulmányaikat folytatók számára alapozást nyújtani az MA fokozatú képzés 
vonatkozó stúdiumaihoz. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás elsısorban a következı kérdéskörök feldolgozását célozza: a japán modernizáció 
társadalomtörténeti elızményei és folyamatai (Tokugava örökség, „elsı” és „második modernizáció”), a mai 
japán társadalom intézményi szerkezetei (ezen belül fıként a család, az oktatás és a vallás intézményei, 
valamint ezek változásai). Szintetikus, a kultúrák és intézmények közötti kölcsönhatásokat figyelembe vevı 
megközelítésben vizsgál olyan, a mai japán tudományosságban, társadalomban, valamint a nemzetközi 
szakkutatásban és közvitában súlyponti kérdésköröket, mint a japán népesedés, társadalmi rétegzıdés és 
mobilitás, a „japán vallás” problémái, vagy az elitek szerepe és utánpótlása. A kérdések tárgyalásának a 
közvetlen tényanyag elsajátításán túl célja az önálló tényfeltáráshoz és feladatmegoldáshoz szükséges 
forrásismereti, elméleti és módszertani összetevık közvetítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
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• Bellah, R. N. (2003): Imagining Japan, The Japanese Tradition and Its Modern Interpretation, University 
of California Press. 

• Davis, W. (1992): Japanese Religion and Society, Paradigms of Structure and Change, State University 
of New York. 

• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press. 
• Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure, University of Tokyo Press, 2nd ed. 
• Goodman, R. (2002): Family and Social Policy in Japan, Anthropological Approaches, Cambridge 

University Press 
• Henshall, K. G. (1999): Dimensions of Japanese Society, Macmillan Press Ltd. 
• Kosaka, K. (ed.) (1994): Social Stratification in Contemporary Japan, Kegan Paul International. 
• Nakane, Ch. (1973): Japanese Society, Penguin. 
• Okimoto, D. I., Th. P. Rohlen (eds.) (1988): Inside the Japanese System, Stanford University Press. 
• Sonoda, H. – S. N. Eisenstadt (eds.) (1998): Japan in a Comparative Perspective, International Research 

Center for Japanese Studies, Kyoto  etc. 
 
 
 

BJP 2440 Japán országismeret IV. – Japán gazdaság és politika – bevezetés ea. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2430 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V  
Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A BA képzés részeként bevezetést adni a japán gazdaság és politika összehasonlító tanulmányozásának 
alapkérdéseibe, szakirodalmába és információforrásaiba, elıkészíteni a hároméves BA képzést lezáró ilyen 
irányú dolgozati és/vagy vizsga-kötelezettség teljesítését, segíteni a képzés során elsajátított egyéb ismeretek 
gyakorlati alkalmazását, továbbá a tanulmányaikat folytatók számára alapozást nyújtani az MA fokozatú 
képzés vonatkozó stúdiumaihoz. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás elsısorban a következı kérdéskörök feldolgozását célozza: a japán gazdasági és politikai rendszer 
történeti dimenziói (Tokugava örökség, „elsı” és „második” „modernizáció”), a mai japán gazdaság és politika 
intézményi szerkezetei és változási tendenciái (ezen belül fıként a vállalati és vállalatközi viszonyok, az állami 
gazdaságpolitika, illetve az állam, a politikai pártok és a törvényhozás jellemzıi és összefüggései). Szintetikus, 
az intézmények közötti és nemzetközi kölcsönhatásokat figyelembe vevı megközelítésben vizsgál olyan, a mai 
japán tudományosságban, társadalomban, valamint a nemzetközi szakkutatásban és közvitában súlyponti 
kérdésköröket, mint a „japán kapitalizmus”, vagy a „japán demokrácia” problémái. A kérdések tárgyalásának a 
közvetlen tényanyag elsajátításán túl célja az önálló információ-feltáráshoz és feladatmegoldáshoz szükséges 
forrás-ismereti, elméleti és módszertani összetevık közvetítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Banno, J. (ed.) (1997): The Political Economy of Japanese Society, Vols. 1-2. Oxford University Press. 
• Curtis, G. L. (1999): The Logic of Japanese Politics, Leaders, Institutions, and the Limits of Change, 

Columbia University Press.  
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• Dore, R. (2001): Social Evolution, Economic Development and Culture, What it Means to Take Japan 
Seriously, Edward Elgar. 

• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press. 
• Gao, B. (2001): Japan’s Economic Dilemma, The Institutional Origins of Prosperity and Stagnation, 

Cambridge University Press. 
• Hrebenar, R. J. (2000): Japan’s New Party System, Westview Press. 
• Johnson, Ch. (1995): Japan: Who Governs?, W W Norton & Company. 
• Kohno, M. (1997): Japan’s Postwar Party Politics, Princeton University Press. 
• Ohtsu, M. et al. (2002): Inside Japanese Business, A Narrative History, 1960-2000, M.E. Sharpe etc. 

 
 
 

BJP 2510 Bevezetés a japán filológiába I. – Japán nyelvtudomány ea. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Szemerey Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Célja, hogy a hallgatók rendszeres és alapos ismereteket szerezzenek a japán nyelvészet alapvetı kutatási 
területeirıl, kutatási módszereirıl és eredményeirıl, a japán nyelvtudomány és általános nyelvészet 
kapcsolatáról. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás bevezetést nyújt a nyelvészeti elıtanulmányokkal nem rendelkezı hallgatók számára a modern 
japán nyelvtudomány alapvetı kutatási területeibe (fonetika-fonológia, írásrendszer, alaktan-szintaxis stb.), az 
egyes területek kutatási módszereibe, eredményeibe és a legfontosabb japán és nem japán nyelvő forrásokba. 
Mindezek során a hallgatók megismerkednek az általános és a japán nyelvészet legalapvetıbb 
terminológiájával is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• David Crystal (1998): A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Fodor István (2001): Mire jó a nyelvtudomány?. Balassi Kiadó, Budapest. 
• Miller, Roy Andrew (1993): Die japanische Sprache. Iudicium Verlag, München. 

Ajánlott irodalom: 
• Cukisima Hirosi (1964): Kokugogaku. Tókjódaigaku Suppankai, Tokió. 
• Kenesei István (1995, szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai K., Budapest. 
• Kokugogaku daidzsiten. (1980) Tókjódó Suppan, Tokió. 
• Tsujimura, Natsuko (1996): An Introduction to Japanese Linguistics. Blackwell Publishings, Oxford. 

 
 
 
 
 
 
 

BJP 2520 Bevezetés a japán filológiába II. – Japán irodalomtudomány ea. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

IV. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Alapvetı tájékozódást nyújtani a japán irodalom alapkérdéseiben, szakirodalmában. Elıkészíti a kötelezıen 
választható japán irodalmi és nyelvészeti specializáció stúdiumainak tanulmányozását. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: A japán irodalomtörténet korszakai (Nara-kor, Heian-kor, Kamakura-kor, Muromacsi-kor, Edo-kor, 
Meidzsi-, Taisó-kor, Sóva-kor), az egyes korszakok kiemelkedı írói és alkotásai, a japán irodalom 
legfontosabb mőfajai, esztétikai kategóriái. A japán irodalom magyarországi recepciójának áttekintı 
bemutatása. A magyar fordításban megjelent japán irodalmi mővek ismertetése. 
Követelmények: A hallgató legyen képes elhelyezni a japán irodalomtörténeti korszakokban a japán irodalom 
mőfajait, kiemelkedı íróit, költıit és alkotásaikat, összehasonlítani a japán irodalom egyes korszakainak 
jellegzetességeit, esztétikai kategóriáit, történelmi, társadalmi, filozófiai hátterét. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kötelezı irodalmi mővek olvasása; 
• Vihar Judit (1994): A japán irodalom rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Japán irodalomtörténeti szövegek fordítása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Fordításkötetek; 
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Keene, Donald (1978): World within Walls, Japanese Literature of the Pre-modern Era, 1600-1867.  

Grove Press. 
• Keene, Donald (1993): Seeds in the Heart, Japanese Literature from the Earliest Times to the Late 

Sixteenth Century.  Henry Holt and Co., New York.  
• Nakamura Micuo: A modern japán regény, (Varrók Ilona ford., jegyzet) 

 
 

BJP 2610 Japán vallástörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemeshegyi 
Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a japán vallás történetével az ókortól napjainkig, és ezáltal 
mélyebben megértsék a japán kultúra és társadalom jellegzetességeit, és ugyanakkor a nyugati és keleti 
kultúrkör közötti összehasonlítási alapul szolgáljon számukra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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Tematika: a sintó kezdetei, mitológiai és népi gyökerei, történeti változásai, ideológiája, etikai elvei; a 
buddhizmus és a konfucianizmus japán irányzatai; az ezoterikus buddhizmus és a sintó kölcsönhatásai; új 
buddhista irányzatok megjelenése a középkorban és a zen buddhizmus; a Tokugava-kor vallásos tendenciái: a 
kereszténység megjelenése Japánban és a konfucianizmus hatása és iskolái az újkorban; a buddhizmus szerepe 
a Tokugava korban és a ‘danka’ rendszer; az állami és szekta shinto; kereszténység 1859 után; a vallás szerepe 
1945 után, a keresztény egyházak és az új vallási mozgalmak; a japán népi vallásosság és a kereszténység a 
japán faluban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nincsenek; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Bellinger, Gerhard, J. (1993): Nagy valláskalauz, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Eliade, Mircea (1998): Vallási hiedelmek és eszmék története, Osiris Kiadó, Budapest. 
• Hori, Ichiro (1972): Japanese Religion, Kodansha. 

 
 

BJP 2811 Japán internetes gyakorlat 
Tantárgy felelıse: 
Molnár Pál 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Molnár Pál 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

órai és órán  
kívüli feladatok 

értékelése  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a felsıoktatásban és a munka világában széles körben 
használt számítógépes alkalmazásokkal, adatbázisokkal és az Internettel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik és megtanulják alkalmazni a különbözı funkciójú számítógépes 
alkalmazásokat. (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, elıadás készítés, kiadványszerkesztés és grafikai 
alkalmazások, jegyzetelés, internetes keresés, csoportmunka) 
A hallgatók megtanulják a számítógép kezelését a japán nyelvi környezetben, japán nyelvő dokumentumok 
készítését, navigálást, keresést, információfeldolgozást. Az óra alapvetıen gyakorlati feladatokra épül, 
lehetıség szerint csoportmunka jelleggel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Tanóránkénti  gyakorlati feladatok oktató vezetésével, illetve önálló projektek készítésével; 
• Kisebb, együttmőködésen alapuló projekttel elıálló hallgatók jobb értékelésre számíthatnak! 
• Házi feladatok; 
• Szemináriumi dolgozat (elıre meghatározott típusú és tartalmú dokumentum készítése), vagy az évközben 

vállalt projektmunkáról kiselıadás; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Multimédiás nyelvi labor elıre telepített adatbázisokkal, szótárakkal, szoftverekkel; 
• Internet és angol/japán nyelvő keresı szolgáltatások, japán egyetemek, könyvtárak, győjtemények 

portáljai, internetes angol és japán nyelvő másodlagos és harmadlagos információforrások; 
• Belsı hálózat (intranet portál – fejlesztés alatt); 
• CD-ROM-ok;  

Ajánlott irodalom: 
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• Barabási Albert-László (2003): Behálózva. Magyar Könyvklub.  
• Bódi Zoltán (2004): A világháló nyelve. Gondolat kiadói kör.  
• Fülöp Hajnalka (2004): Internetezzünk. Panem Kft.  
• Kagaku Prodakusonkoszumopia, Kantan paszokon njúmondzsiten Windows XP Taió Kihonjógo to 

kihonszószakuhen. (2002) Gidzsucuhjóronsa. 
• Tarr Bence (2001): Egyszerően - Keresés az Interneten. Panem Kft.  
• Tócsi Dzsunicsi (2003): Hadzsimete no Windows XP, Kihonhen Kazenhan - Home Edition - Professional 

Taió, Basic Master Series, Japan. 
• Ungváry Rudolf–Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. Typotex Kft. 

 
 
 

BJP 2998 A szakdolgozatírás módszertana 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2099 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Somodi Júlia  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

szakdolgozat  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkednek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot, az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon 
elkészítendı szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím és stílus megválasztásának mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia stb. rendszerét. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel;  
• Az oktató által elıírt részfeladatok teljesítése; 
• Szakdolgozat elkészítése; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Buda Attila (szerk. 2000.): Könyvtári fogalmak kisszótára. Korona, Budapest 
• Eco, Umberto (1992, 1994²): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest. 
• Gyurgyák János (2000): Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Osiris, Budapest. 
• Hamada Mari (1999): Ronbun wáku bukku. Kurosio Suppan, Tokió. 
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• Havasréti József (2006): Tudományos írásmő. Pécs: PTE / Budapest: Bölcsész Konzorcium. 
• Inoue Fumio (1997): Ronbun repóto no kakikata. Meidzsi shoin, Tokió. 
• Aczel, Richard (2006): Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó, Bp. 
• Pálfi Éva (1999): Hogyan hivatkozzunk az elektronikus forrásokra? Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás 

46. évf. 8. szám. 
• Ligeti Lajos (1981, szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása. Akadémiai, Budapest. 
• Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila (2005): Helyesírás. Osiris, Budapest. 
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BJP 4010, BJP 4020 Japán információtörténeti fejlıdése I–II. – Hálózatok a japán kultúrában ea. 

Tantárgy felelıse: 
Molnár Pál 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Molnár Pál 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli és  

szóbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japánspecifikus multimédiaismeret specializáció tantárgya. A tantárgy elsajátításának a célja, hogy 
bevezesse a hallgatókat a sajátos japán ismeretátvétel és feldolgozás történelmi háttereibe, a japán hálózatok 
világába. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismerik a japán kultúra információ-intenzív folyamatainak gyökereit, az ok-okozati 
összefüggéseket, ezáltal mélyebben megérthetik a ma is mőködı információs folyamatokat, a megértés által 
pedig jobban tudnak majd megfelelni a rájuk váró aktuális interkulturális kommunikációs kihívásoknak. 
Tematika: Az információ fontossága az egyes történeti korokban, az adott kori eszközrendszer és igények 
elemzése az ókortól napjainkig.  Az információs folyamatok, módszerek, alkalmazott eszközök, technológia. 
Tudománytörténeti kérdések. Bevezetés a hálózattudományba, hálózati alapismeretek, hálózati jellemzık, 
hálózatok Japánban, japán specifikus hálózati jellemzık; hagyományos és digitális médiahálózatok; 
közlekedési hálózatok; akadémiai hálózatok, gazdasági, társadalmi hálózatok; 
A tantárgy révén képessé válnak adatok innovatív, önálló feldolgozására, rendszerezésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Féléves csoportmunka bemutatása; 
• Csoportmunkában megírt dolgozatok alapján, portfólió értékelés; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Internet (tanulmányok, fényképek, tematikus portálok, információk a mai információtechnológiai 

vállalatokról. Japán egyetemek, könyvtárak, győjtemények portáljai, internetes angol és japán nyelvő 
másodlagos és harmadlagos információforrások) 

• CD-ROM-ok 
Ajánlott irodalom: 
• Barabási Albert László (2003): Behálózva. Magyar Könyvklub  
• Kida Junichirō: The Gutenberg of Japan: Motoki Shozo in Part One Japanese Type, The Passing of the 

Woodblock Tradition, Japanese in the Age of Technology.  (URL: 
http://www.honco.net/japanese/01/page1.html)  

• Masayoshi Sugimoto, David L. Swain (1989): Science & Culture in Traditional Japan. Charles E. Tuttle 
Company, Rutland, Vermont & Tokyo, Japan  

• Máté Zoltán (2003): A klasszikus szótárak története Japánban. kéziratos tanulmány 
• Z. Karvalics László (2003): Információtörténelem, kézirat  
• Z. Karvalics László: Bevezetı az információs társadalom tudománytörténetéhez. Információs társadalom 

Társadalomtudományi folyóirat, 2001. 1.  (URL: http://www.ittk.hu/inftars/docs/Tars01.pdf), ELTE 
Társadalomtudományi Szakkollégium, (URL: http://www.tarstudkoli.elte.hu/zkl.doc)   
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BJP 4011, BJP 4012 Bevezetés a japán nyelvő információfeldolgozásba I–II. – Hálózat alapú 
információfeldolgozás szem. 

Tantárgy felelıse: 
Molnár Pál 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Molnár Pál 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi – ıszi 
 Ajánlott félév: 

IV-V. 
Értékelés 
módszere: 

órai és órán  
kívüli feladatok 

értékelése 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japánspecifikus multimédiaismeret specializáció tantárgya. A tantárgy célja, hogy megismertesse a 
hallgatókat az információs és szövegfeldolgozás számítógépes hátterébe, a megfelelı számítógépes környezet 
kialakításába és használatába. A kurzus célja továbbá, hogy felkészítse a hallgatókat az egyetem utáni 
munkavégzéshez szükséges informatikai készségekkel, a hálózattudományi ismeretek gyakorlati 
alkalmazásával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében a hallgatók a szakirányú képzésben kötelezı Japán szövegszerkesztıi, táblázatkezelıi, 
internetes gyakorlat címő kurzus tartalmánál részletesebben sajátítják el a dokumentumkezelési és készítési 
ismereteket, megtanulják a számítógép kezelését a japán nyelvi környezetben, japán nyelvő dokumentumok 
készítését, navigálást, keresést, információfeldolgozást japán nyelvi környezetben. Témák: Operációs rendszer 
japán nyelvő összetevıinek ismertetése, a szükséges komponensek - IME, fontkészlet, kódlapok - ismertetése 
és beállításuk. Dokumentumkezelés és feldolgozás japán nyelvi környezetben. Internet, mint információforrás 
gyakorlati alkalmazása, bemutatása keresés, keresımotorok, keresési módszerek, az információ hatékony 
megtalálásának módszerei, hálózat alapú információfeldolgozás. Az óra alapvetıen gyakorlati feladatokra 
épül, lehetıség szerint csoportmunka jelleggel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Tanóránkénti gyakorlati feladatok oktató vezetésével, illetve önálló projektek készítésével; 
• Kisebb, együttmőködésen alapuló projekttel elıálló hallgatók jobb értékelésre számíthatnak! 
• Házi feladatok; 
• Szemináriumi dolgozat (elıre meghatározott típusú és tartalmú dokumentum készítése), vagy az évközben 

vállalt projektmunkáról kiselıadás; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Multimédiás nyelvi labor elıre telepített adatbázisokkal, szótárakkal, szoftverekkel 
• Internet és angol/japán nyelvő keresı szolgáltatások, japán egyetemek, könyvtárak, győjtemények 

portáljai, internetes angol és japán nyelvő másodlagos és harmadlagos információforrások 
• Belsı hálózat (intranet portál – fejlesztés alatt) 
• CD-ROM-ok   

Ajánlott irodalom: 
• Dr. Dárdai Árpád (2003): Mobil távközlés, mobil internet. Computerbooks kiadó 
• Hosszú Gábor  (2001): Internetes médiakommunikáció. LSI OMAK alapítvány, Budapest 
• Hosszú Gábor DR.  (2005): Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella könyvkiadó kft., 

Budapest 
• Ungváry Rudolf–Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. Typotex Kft. 
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BJP 4021, BJP 4022 Kutatásmódszertan I–II. szem. 
Tantárgy felelıse: 
Molnár Pál 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Molnár Pál 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi 
 Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

órai és órán  
kívüli feladatok 

értékelése 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japánspecifikus multimédiaismeret specializáció tantárgya. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a 
különbözı információs és kommunikációs eszközöket és eljsajátítsák azok alkalmazását a japanisztikai témájú 
kutatásaikban. A tantárgy a japanisztikai témájú források, adatbázisok, könyvtárak, információk felkutatását és 
rendszerezését tőzi ki céljául, fókuszban a hallgatók által választott kutatási témákkal. Megismerkedünk a 
weboldalak felderítésének módszereivel, a megtalált információ szőrésével és elemzésével, az elemzéseket 
pedig belsı hálózaton közreadjuk. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az óra keretein belül a hallgatóknak lehetıségük nyílik arra, hogy szakdolgozatukhoz kapcsolódóan 
szerezzenek kutatási, módszertani készségeket, tapasztalatokat. A szemináriumon megismerjük a különbözı 
számítógéppel támogatott keresési, jegyzetelési, információfeldolgozási módszereket, azok gyakorlati 
alkalmazhatóságát az aktuális szakdolgozati kutatómunkában, illetve majdani elhelyezkedésük során. Témák: 
számítógépes szoftverek, adatbázisok keresése, megtalálása és hatékony felhasználása, könyvtárak és 
könyvtári rendszerek használata. Hálózati szolgáltatások megtalálása és felhasználása. Internet hazai és 
nemzetközi használata - Japánra fókuszálva.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás 
• Önálló kutatás saját szakdolgozati témában és az eredményekrıl kiselıadás formájában beszámoló 
• Órán kívüli haladásról rendszeres beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Multimédiás nyelvi labor elıre telepített adatbázisokkal, szótárakkal, szoftverekkel 
• Internet és angol/japán nyelvő keresı szolgáltatások, japán egyetemek, könyvtárak, győjtemények 

portáljai, internetes angol és japán nyelvő másodlagos és harmadlagos információforrások 
• Belsı hálózat (intranet portál – fejlesztés alatt) 
• CD-ROM-ok   

Ajánlott irodalom: 
• Bar Siegfried (2003): Professzorok és alattvalók - A tudományos kutatás diszkrét bája. Akadémiai Kiadó. 
• Barabási Albert-László (2003): Behálózva. Magyar Könyvklub.  
• Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt.  
• Tarr Bence (2001): Egyszerően - Keresés az Interneten. Panem Kft. 
• Ungváry Rudolf–Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. Typotex Kft..  
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BJP 4031 Projektmunka szem. 
Tantárgy felelıse: 
Molnár Pál 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Molnár Pál 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / 
szabadon választható 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

projektbeszámoló, 
kiselıadás 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japánspecifikus multimédiaismeret specializáció tantárgya. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék 
az együttmőködésen alapuló projekt jellegő munkavégzést. Ez kettıs célt szolgál. Egyrészt aktivizálja a 
hallgatókban rejlı alkotási és kommunikációs, együttmőködı képességeket, másrészt felkészíti ıket az 
egyetem után várható munkavégzési módszerekre és folyamatokra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretein belül félévente változó célkitőzéssel különbözı kisebb mérető, a japán nyelvvel, 
kultúrával kapcsolatos projekteket tervezünk és hajtunk végre, melyekben a diákok megtanulják, hogyan kell 
kitalálniuk, megtervezniük, majd végrehajtaniuk egy-egy érdekes ötletüket. A szemináriumi foglalkozáson 
lehetıség nyílik a csoportos munkavégzésre, az információs és kommunikációs technológiák intenzív 
alkalmazására, az egyetemen kívüli munkakörülmények szimulációjára, projekt és team-építésre.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás 
• Aktív, kezdeményezı hozzáállás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Multimédiás nyelvi labor elıre telepített adatbázisokkal, szótárakkal, szoftverekkel 
• Internet és angol/japán nyelvő keresı szolgáltatások, japán egyetemek, könyvtárak, győjtemények 

portáljai, internetes angol és japán nyelvő másodlagos és harmadlagos információforrások 
• Belsı hálózat (intranet portál – fejlesztés alatt) 
• CD-ROM-ok   

Ajánlott irodalom: 
• Lock Dennis (1998): Projektmenedzsment Panem Kft..  
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör  
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BJP 4310, BJP 4320, BJP 4330 Japán történelem ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0, 15 + 0, 30 + 
0 
L: 

Kredit: 
7 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi – 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III.-IV.-V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a BA képzés „A japán történelem áttekintése” kurzushoz kapcsolódva, a Japán 
köztörténet és társadalomtörténet specializáció részeként megismertesse a hallgatókkal a japán történelem 
folyamatát, ezzel alapozásul szolgáljon az MA fokozatú képzéshez is. A három féléves elıadás célja a japán 
történelem átfogó rendszeres ismertetése, a történelmi és társadalmi változások összefüggéseinek bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás keretében az oktató áttekinti a vizsgára kijelölt témaköröket. BJP 4310: Az ısi Japán és kultúrái. 
Az ókori Japán története. A Heian-kor és a császárság intézményének aranykora és hanyatlása, bukásának 
politikai, gazdasági és társadalmi háttere. A sógunátus kialakulása. BJP 4320: A középkor (Kamakura-kor) 
nagy társadalmi, politikai és gazdasági változásai. A Muromacsi-kor társadalmi, politikai és gazdasági 
szerkezete.. A középkor hatalmi harcai és a száz éves háborús korszak, a Szengoku-kor. A középkori Japán 
jellegzetességei: A „szamurájok világa”. Az országegyesítés folyamata. Az elsı kontaktusok Európával, az 
elsı misszionáriusok, a kereszténység megjelenése Japánban. Az elzárkózás idıszaka. A Tokugava-rendszer 
kialakításának folyamata, a sógunátus közigazgatása, külpolitikája, gazdasága, a kor társadalma. BJP 4330: A 
Meidzsi restauráció, a modern államiság kialakulása Japánban, az alkotmányos kormányzás. A militarizálódó 
Japán, Japán az elsı világháborúban és a két háború közötti idıszak. A második világháború és Japán 
kapitulációja. A háború utáni amerikai megszállás. A háború utáni fellendülés és a mai Japán. 
Követelmények: A hallgatók legyenek képesek összefüggıen ismertetni az elıadás, illetve a kötelezı irodalom 
tényanyagát. Adjanak számot szakirodalmi ismereteikrıl, illetve saját ismeretszerzı tevékenységükrıl a japán 
történelem témaköreibıl.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tanulmányozása; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom;  

Ajánlott irodalom: 
• Collcutt – Jansen – Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp. 
• Jamadzsi Maszanori (1989): Japán. Történelem és hagyományok. Bp. 
• Kidder, E. (1987): Az ısi Japán. Helikon. 
• Reischauer, Edwin O. (1995): Japán története, Magyar könyvklub. 
• The Cambridge History of Japan, (1988-1999) 1–6.köt. Cambridge.  
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BJP 4311, BJP 4321, BJP 4331 Japán történelmi szeminárium 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
8 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar  

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi – ıszi – 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
V.–VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció „Japán történelem” elıadásaihoz 
kapcsolódva, a japán társadalomtudományi specializáció részeként áttekintést adjon a japán történelem 
alapkérdéseirıl, bevezetést adjon a japán történelem összehasonlító tanulmányozásának alapkérdéseibe és 
szakirodalmába, elıkészítse a hároméves BA képzést lezáró ilyen irányú dolgozati és/vagy vizsga-
kötelezettség teljesítését, ill. a tanulmányaikat folytatók számára alapozásul szolgáljon az MA fokozatú képzés 
vonatkozó stúdiumaihoz. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi foglalkozásokon a hallgatók a tanár vezetésével, irányításával tanulmányozzák az ókori, 
középkori és modern japán történelem korszakait, azok jellegzetességeit, fordulópontjait, a történelmi és 
társadalmi folyamatok összefüggéseit. Különös figyelmet fordítanak a problematikus területek több 
szempontot is figyelembe vevı, különbözı elméleteket is ütköztetı vizsgálatára. A szeminárium 
nagymértékben a hallgatók önálló munkájára épít. A  tanár irányításával a referáló kiselıadását minden 
résztvevı hasznosítja, hozzászól, és a tanár kiegészítései és tanácsai alapján készíti el a hallgató szemináriumi 
dolgozatát. Tematika. BJP 4311: Japán története az ısi Japán kultúráitól a középkor kezdetéig; BJP 4321: A 
középkori és kora-újkori Japán; BJP 4331: Japán a 19-20. században. Elsajátítandó készségek, kompetenciák: 
A hallgatók legyenek képesek önálló kutatómunkát folytatni a szakirodalom alapján egy-egy megadott szőkebb 
témakörre vonatkozóan. Ezt kiselıadás, illetve írásos szemináriumi dolgozat formájában összegezni tudják. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum 
• Házi dolgozat  
• Rendszeres óralátogatás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 
• The Cambridge History of Japan, (1988-1999) 1–6.köt. Cambridge. 
• Totman, Conrad (2006): Japán története. Bp.  
• Sources of Japanese Tradition.I-II.. (2001) Columbia Univesity Press. 
• Collcutt – Jansen – Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp. 
• Reischauer, Edwin O. (1995): Japán története, Magyar könyvklub 
• Totman, Conrad (1993): Early Modern Japan. University of Californai Press.  
• Rjúgakuszei no tame no nihonsi. (1990) Tokió. 
• Jamadzsi Maszanori (1989): Japán. Történelem és hagyományok. Bp. 
• Kidder, E. (1987): Az ısi Japán. Helikon. 
• Frederic, Louis (1977): Japán a szamurájok korában. Bp.  
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BJP 4410 BJP 4420 BJP 4430 japán társadalomtörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0, 15 + 0, 30 + 
0 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi – 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III.–IV.–V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán társadalom 17-20. századi történetének és jelenkori állapotának fıbb kérdéseit tárgyaló, három 
elméleti (elıadás) és három gyakorlati (szeminárium) félévbıl álló Japán köztörténet és társadalomtörténet 
specializációs modul célja, hogy szakmai alapot nyújtson a japán társadalom átalakulási folyamatainak 
alapkérdéseiben, valamint ezek szakirodalmában és információs forrásaiban való önálló tájékozódáshoz. Az 
elıadások elsı féléve a Tokugava-kor (1603-1867) társadalomfejlıdését tárgyalja. Az elıadások második 
féléve a Meidzsi- és a Taisó-kor  (1868-1925) társadalomfejlıdését tárgyalja.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadások elsı féléve a Tokugava-kor társadalomfejlıdésének kérdéseibe nyújt bevezetést. A félév 
elıadásainak eredményeképpen a résztvevık alapokat kapnak a modern japán társadalomfejlıdés belsı 
elızményeinek feltárásához, azok szakirodalmában, forrásaiban való tájékozódáshoz, a vonatkozó elemzési és 
értelmezési módszerek alkalmazásához, továbbá a társadalomtörténeti specializáció következı két félévének 
teljesítéséhez. 
Az elıadások második féléve a Meidzsi- és a Taisó-kor társadalomfejlıdésének kérdéseibe nyújt bevezetést. A 
félév elıadásainak eredményeképpen a résztvevık alapokat kapnak a japán társadalomfejlıdés elsı 
modernkori szakaszának feltárásához, a kérdéskör szakirodalmában, forrásaiban való tájékozódáshoz, a 
vonatkozó elemzési és értelmezési módszerek alkalmazásához, valamint a társadalomtörténeti specializáció 
harmadik félévének teljesítéséhez. 
Az elıadások harmadik féléve a Sóva- és az (eddigi) Heiszei-kor társadalomfejlıdésének kérdéseibe nyújt 
bevezetést. A félév elıadásainak eredményeképpen a résztvevık alapokat kapnak a japán társadalomfejlıdés 
háború utáni és mai szakaszának feltárásához, a kérdéskör szakirodalmában, forrásaiban való tájékozódáshoz, 
valamint a vonatkozó elemzési és értelmezési módszerek alkalmazásához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Arnason, J. P. (1997): Social Theory and the Japanese Experience, The Dual Civilization, Kegan Paul 

International  
• Arnason J P. (2001): The Peripheral Centre, Essays on Japanese History and Civilization, Trans Pacific 

Press 
• Beasley, W.G. (1972): The Meiji Restoration, Stanford  
• Beckmann, G. M. (1965): The Modernization of China and Japan, Harper & Row   
• Bellah, R. N. (1957): Tokugawa Religion, Glencoe, Ill.: Free Press 
• Bellah, R. N. (2003): Imagining Japan, University of California Press 
• Craig A. M. (ed.) (1979): Japan, A Comparative View, Princeton University Press 
• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press 
• Duus, P. (1969): Feudalism in Japan, Alfred A. Knopf  
• Duus, P. (1976): The Rise of Modern Japan, Houghton Mifflin Company 
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• Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure, 2nd ed., University of Tokyo Press 
• Kingston, J. (2001): Japan in Transformation, 1952-2000, Longman 
• Lu, D. J. (1997): Japan, A Documentary History, I-II. Vols., M. E. Sharpe 
• Morishima, M. (1982): Why has Japan “succeeded”?, Cambridge University Press 
• Najita, T. (1974): The Intellectual Foundation of Modern Japanese Politics, The University of Chicago 

Press 
• Nakane, Ch. – Sh. Oishi (eds.) (1990): Tokugawa Japan, The Social and Economic Antecedents of 

Modern Japan, University of Tokyo Press etc 
• Okimoto, D. I., Th. P. Rohlen (eds.) (1988): Inside the Japanese System, Stanford University Press 
• Sonoda, H. – S. N. Eisenstadt (eds.) (1998): Japan in a Comparative Perspective, International Research 

Center for Japanese Studies, Kyoto 
• Sugimoto, Y. (2002): An Introduction to Japanese Society (Contemporary Japanese Society), Cambridge 

U. Press  
• Thomas, J. E. (1996): Modern Japan, A Social History since 1868, Longman  
• Totman C. (2000): A History of Japan, Blackwell 
• Waswo, A. (1996): Modern Japanese Society 1868-1994, Oxford University Press 

 
 

BJP 4411, BJP 4421, BJP 4431 Japán társadalomtörténeti szeminárium 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
9 kredit 

 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi – ıszi –
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV.–V.–VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán társadalom 17-20. századi történetének és jelenkori állapotának fıbb kérdéseit tárgyaló, három 
elméleti (elıadás) és három gyakorlati (szeminárium) félévbıl álló Japán köztörténet és társadalomtörténet 
specializációs modul célja, hogy szakmai alapot nyújtson a japán társadalom átalakulási folyamatainak 
alapkérdéseiben, valamint ezek szakirodalmában és információs forrásaiban való önálló tájékozódáshoz.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A elsı szemináriumi félév, az elıadások elsı félévéhez kapcsolódva, a Tokugava-kor (1603-1867) 
társadalomtörténetét tárgyalja. A félév szemináriumi munkájának eredményeképpen a résztvevık alapokat 
kapnak a modern japán társadalomfejlıdés belsı elızményeinek feltárásához, azok szakirodalmában, 
forrásaiban való jártassághoz, a vonatkozó elemzési és értelmezési módszerek alkalmazásához, továbbá a 
társadalomtörténeti specializáció következı szakaszának teljesítéséhez. A második szemináriumi félév, az 
elıadások második félévéhez kapcsolódva, a Meidzsi- és a Taisó-kor (1868-1925) társadalomtörténetét 
tárgyalja. A félév szemináriumi munkájának eredményeképpen a résztvevık alapokat kapnak a japán 
társadalomfejlıdés elsı modernkori szakaszának feltárásához, a kérdéskör szakirodalmában, forrásaiban való 
jártassághoz, a vonatkozó elemzési és értelmezési módszerek alkalmazásához, valamint a társadalomtörténeti 
specializáció további szakaszának teljesítéséhez. A harmadik szemináriumi félév a Sóva-kor  (1926-1989) és a 
Heiszei-kor (1989-) társadalomtörténetét tárgyalja. A félév szemináriumi munkájának eredményeképpen a 
résztvevık alapokat kapnak a japán társadalomfejlıdés háború utáni és mai szakaszának feltárásához, a 
kérdéskör szakirodalmában, forrásaiban való jártassághoz, valamint a vonatkozó elemzési és értelmezési 
módszerek alkalmazásához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 
• Szemináriumi munkában való részvétel; 
• Szemináriumi referátum; 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok, nagyszámú internet-forrás;  
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Arnason, J. P. (1997): Social Theory and the Japanese Experience, The Dual Civilization, Kegan Paul 

International  
• Arnason J P. (2001): The Peripheral Centre, Essays on Japanese History and Civilization, Trans Pacific 

Press 
• Beasley, W.G. (1972): The Meiji Restoration, Stanford  
• Beckmann, G. M. (1965): The Modernization of China and Japan, Harper & Row   
• Bellah, R. N. (1957): Tokugawa Religion, Glencoe, Ill.: Free Press 
• Bellah, R. N. (2003): Imagining Japan, University of California Press 
• Craig A. M. (ed.) (1979): Japan, A Comparative View, Princeton University Press 
• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press 
• Duus, P. (1969): Feudalism in Japan, Alfred A. Knopf  
• Duus, P. (1976): The Rise of Modern Japan, Houghton Mifflin Company 
• Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure, 2nd ed., University of Tokyo Press 
• Kingston, J. (2001): Japan in Transformation, 1952-2000, Longman 
• Lu, D. J. (1997): Japan, A Documentary History, I-II. Vols., M. E. Sharpe 
• Morishima, M. (1982): Why has Japan “succeeded”?, Cambridge University Press 
• Najita, T. (1974): The Intellectual Foundation of Modern Japanese Politics, The University of Chicago 

Press 
• Nakane, Ch. – Sh. Oishi (eds.) (1990): Tokugawa Japan, The Social and Economic Antecedents of 

Modern Japan, University of Tokyo Press  
• Okimoto, D. I., Th. P. Rohlen (eds.) (1988): Inside the Japanese System, Stanford University Press 
• Sonoda, H. – S. N. Eisenstadt (eds.) (1998): Japan in a Comparative Perspective, International Research 

Center for Japanese Studies, Kyoto 
• Sugimoto, Y. (2002): An Introduction to Japanese Society (Contemporary Japanese Society), Cambridge 

U. Press  
• Thomas, J. E. (1996): Modern Japan, A Social History since 1868, Longman  
• Totman C. (2000): A History of Japan, Blackwell 
• Waswo, A. (1996): Modern Japanese Society 1868-1994, Oxford University Press 

 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi 
Mátyás, Farczádi 
Bencze Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a fordításelmélet bemutatása, illetve annak felhasználási módjának a fordítás gyakorlatában 
történı megismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus témái: a fordítástudomány mibenléte, a fıbb fordításelméleti irányzatok, korszakok felvázolása, a 
fordításelmélet mint interdiszciplináris tudomány, a fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet, az 
ekvivalencia a fordításelméletben, a fordítástudomány jelenlegi helyzete, feladatai.  
A hallgató képes lesz a fordításelmélet legalapvetıbb kérdéseinek megértésére, ismertetésére, azok szintézisére 
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és az általánosabb jellegő szakirodalom befogadására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
• Klaudy K. (1997): Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe, Scholastica, Budapest.  
• Fawcett, P. (1997): Translation and Language: Linguistic Theories Explained, St Jerome, Manchester.  
• Bart I. és Rákos S. (1981, szerk.): A mőfordítás ma: Tanulmányok, Gondolat, Budapest. 

 
 
 

BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Radnai Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfıbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat 
megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák mőködését korunk globalizálódó világgazdaságában, és 
egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére 
irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítéső korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A közgazdaságtan alapvetı célrendszere, intézményei és a pénzelmélet alapjai. A piacgazdaság input-output 
rendszere. A fogyasztás és jövedelmek.  A felhalmozás és beruházások rendszere. Az állam gazdasági 
szerepére vonatkozó elméletek. A gazdasági növekedésre vonatkozó elméletek. A gazdasági növekedés mikro- 
és makrociklusai. A munkamegosztás differenciálódására vonatkozó elméletek áttekintése. A nemzetközi 
kereskedelmi rendszer kialakulását és fejlıdését leíró elméletek. A nemzetközi pénzügyi rendszer és 
tıkemozgások a globalizálódó világgazdaságban. Mikro- és makrointegrációk a világgazdaságban. A 
külgazdasági folyamatok nemzetgazdasági és globális kontextusa. Alternatív közgazdaságtani elképzelések. A 
Corpotate Social Responsibility elmélete. Magyarország és a globalizáció. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı irodalom: 
• Samuelson-Nordhaus (1999): Közgazdaságtan. KJK. Budapest. 
• Stiglitz, Joseph E. (2001): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv. 
• Zsolnay László (2001): Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Universitas.  
• Braudel, Fernand (1985): Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. Gondolat Kiadó.  
• Vass Csaba (2005): Bevezetı fejeztek a társadalomgazdaságtanba. Kölcsey Kiadó.  
• Bogár László (2003): Magyarország és a globalizáció. OSIRIS.  

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BFS 4030 Jogi alapismeretek ea. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Radnai Zsófia  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

teszt  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatásának célja: az érdeklı hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint 
megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. 
A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika 
érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. Bepillantás 
a jogászi gondolkodásba (jogszerőség, jogbiztonság, méltányosság). Az emberi magatartás mélyebb megértése, 
tágabb (antropológiai, szociológiai, pszichológiai) keretekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a jogi látásmód és ismeretek elsajátításával a a 
társadalomtudományok jogi vonatkozású tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Év végi teszt; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Óravázlatok; 
• Vértesy László: Jogszabálygyőjtemény; 

Ajánlott irodalom: 
• Aszódi Ilona - Molnár István (2004):  Jogi alapismeretek. Perfekt , Budapest, ISBN: 963 394 585 2 
• Bokor József (2000): Jogi alapismeretek.Booklands, Békéscsaba, ISBN: 963 202 046 4 
• Szabadfalvi - Szabó B. - Szabó M. - H. Szilágyi - Takács – Zıdi (1998): Bevezetés a jog- és 

államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, ISBN: 963 9103 66 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFS 4040 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
nemzetközi komm. 

szakirányon 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
Tavasz 

 Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók betekintést nyerhetnek a legfontosabb nemzetközi szervezetek világába. A 
kurzus értelmezi és elemzi a nemzetközi szervezetek jogi státuszát, valamint tevékenységi körük lehetıségeit 
a mai nemzetközi rendszer keretei között 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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Tematika: 
 

II. Nemzetközi kapcsolatok és intézmények 1.  

Az EU és intézményei, az IGO-k és a szupranacionális nemzetközi szervezetek  
A mára állandósult nemzetközi szervezetek és intézményeik létrejötte a nemzetállamok kialakulásához 
köthetı, amelynek folyamata a 19. századra nyúlik vissza. Az 1. világháború után felgyorsult fejlıdésük, egyre 
gyarapodtak, rendszerbe szervezıdtek, jelentıségük pedig megnövekedett. 
Definíció: A nemzetközi szervezetek az államközi együttmőködés olyan formái, amelyek nemzetközi 
szerzıdéssel jönnek létre, állandó szervezeti struktúrával, valamint nemzetközi jogalanyisággal rendelkeznek.  
Céljaik és funkcióik alapján lehetnek egyetemes és zárt szervezetek (tagságuk, feladataik, felelısségük az 
egész világra kiterjed), kormányközi vagy szupranacionális szervezetek (kormányközi megállapodások útján 
jönnek létre). 
I.1. EU (Európai Unió – European Union) 
Intézményei:  
Európai Tanács (European Council) 
Miniszterek Tanácsa (Council of Ministers) 
Európai Bizottság (European Commission) 
Európai Parlament (European Parliament) 
Európai Közösségek Bírósága 
Az európai integráció története (szerzıdések lényege) 
Az EU jelképei (zászló, himnusz, jelmondat) és felépítése általában (Lisszaboni szerzıdés szerepe, 
fıképviselı, Bíróságok, Számvevıszék 
Bıvítés, csatlakozási folyamat, Koppenhágai kritériumok (tagállamok, tagjelölt államok) 
Közösségi jog, jogforrások rendszere (ez alternatív, kihagyható) 
Monetáris rendszer, az euró 
A négy alapszabadság 
 
I.2. IGO-k (International Governmental Organizations) és szupranacionális szervezetek 
IGO-k: Nemzetközi-, kormányközi szervezetek 

Bizonyos területeken nemzetközi érdekeknek megfelelıen kormányzati szinten létrehozott 
szervezetek, ahol a közös munka koordinálására nemzetközi vezetıséget állítanak fel a tagországok 
képviselıi közül. 
pl. ENSZ különbözı szervezetei, pl. World Health Organization (WHO), UNESCO, de ugyancsak 
ezek közé sorolhatjuk: WTO (World Tourist Organization), European Tourist Comission (ETC), 
World Bank, OECD, NAFTA. 

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete – United Nations Organisation) 
- fıbb szervei: Közgyőlés, Biztonsági tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, 

Titkárság, Nemzetközi Bíróság 
- szakosított intézményei (Alapokmány 57. cikkely): 

UNESCO (ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 
WHO (Egészségügyi Világszervezet – World Health Organisation) 
UPU (Egyetemes Posta Egyesület – Universal Postal Union) 
FAO (Élelmezésügyi és Mezıgazdasági Szervezet – Food and Agricultural Organisation) 
WMO (Meteorológiai Világszervezet – World Meteorological Organization) 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség – International Atomic Energy Agency) 
IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társaság – International Development Association) 
IFC (Nemzetközi Finanszírozási Társaság – International Finance Corporation) 
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organisation) 
ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület – International Telecommunication Union) 
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organisation) 
IBRD (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank – International Bank for Reconstruction and 
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Development) 
IMF (Nemzetközi Valutaalap – International Monetary Fund) 
WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete – World Intellectual Property Organisation) 

 
EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet – Organization for Security and Cooperation 
in Europe) 
Fıbb szervei: csúcstalálkozók, felülvizsgálati találkozók, miniszteri tanács (politikai csúcsszerv), vezetı tanács 
(elıkészítı és végrehajtó szerv), állandó tanács (napi feladatvégzés), biztonsági együttmőködési fórum, 
parlamenti közgyőlés, békéltetı és választott bíróság, demokratikus intézmények és emberi jogok irodája    
NATO (Észak-atlanti Szövetség Szervezete – North Atlantic Treaty Organization) 
Fıbb intézményei: Észak-atlanti Tanács, Védelmi Tervezı Bizottság, Atomtervezı Csoport, Fıtitkár, 
Titkárság, Katonai Bizottság, Euro-atlanti Partnerségi Tanács   
 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Prandler Árpád – Blahó András (szerk.): Nemzetközi szervezetek és intézmények, Budapest, Aula, 2001 
• Official publications of the EC. ; www.europa.eu.int 
• Horváth, Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyőlés. 2002. 
• 250 MCQ on Europe – An SFE edition, 2001 Brussels 
• Az ENSZ és az EU együttmőködése, Magyar ENSZ Társaság, 2003 
Ajánlott irodalom: 
• Az ENSZ és a NATO, Magyar ENSZ Társaság, 2002 
• Kofi Annan: „Mi a népek” – az ENSZ szerepe a 21. században, Magyar ENSZ Társaság, 2000 

 
 
 
 
 
 

BFS 4050 Nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség ea. 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:15 + 0 
L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése; a normatív 
nyelvváltozat jellegzetességeinek bemutatása, használati szabályainak elsajátítása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy megvilágítja a nyelvi normával kapcsolatos kutatások legátfogóbb kérdéseit. Tárgyalandó 
problémák: a nyelvi norma, normák értelmezése; a nyelvi helyesség, helytelenség mibenléte; a viszonyítás és a 
normától való eltérés kritériumai. Javasolt kiemelt terület: a norma kommunikációs szituációs és 
szociokulturális jellegének felfogásából kiindulva konkrét nyelvhelyességi problémák tárgyalása, felkészülés 
az egyetemi képzés során elkövetkezı feladatok nyelvileg igényes szóbeli és írásbeli megoldására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
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• Sándor Kára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 
nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 

• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

Ajánlott irodalom: 
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest.  
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest.  
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 

Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
 
 
 

BJP 4511, BJP 4521, BJP 4531 Általános fordítástechnika I-III. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 0+ 30 
L: 

Kredit: 
7 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi – 
ıszi 

 
Ajánlott félév: 

III.–IV.–V. 
Értékelés 
módszere: 

írásbeli teszt  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a japánról magyarra, illetve magyarról japánra történı 
fordítás lexikai, grammatikai problémáival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy elsı két eleme megismerteti a hallgatókat a japán nyelvő szövegek fordításának alapelveivel és 
eljárásaival, a szakterminológia-készítés módszertanával, a különbözı fordítási mőveletekkel, tudatosítja a 
célnyelv és az anyanyelv közötti lexikai, grammatikai és kulturális különbségeket, felhívja a figyelmet az írott 
és a beszélt nyelv eltéréseire,  segítséget nyújt a különbözı szakterületek témájával foglalkozó szövegek 
fordítástechnikájának elsajátításához.  
A tantárgy harmadik tanegysége megismerteti a hallgatókat azzal, hogy a jövıben milyen típusú szövegeket 
kell majd magyarról japánra fordítaniuk (például japán cég alkalmazottjaként, idegenvezetıként, japánok 
munkatársaként vagy patrónusaként, tanulmányaik vagy üzleti utazásaik során stb.) Fordítási gyakorlatokkal a 
hallgatók magyar és japán kontrasztív elemzést végeznek. Valamint a fordításhoz szükséges adatgyőjtési 
módszerekkel, azok lépéseivel és összefoglalásaival gyakorlati ismereteket szereznek a hallgatók. 
Metodika: 
1) A csoport egyszerő felmérést végez, hogy milyen szituációban, kinek milyen típusú szöveget kell 

magyarról japánra fordítania. Ezzel a hallgatókban tudatosítjuk a fordítás fontosságát. 
2) A felmérésbıl kiválasztanak olyan szövegeket, amit szükségesnek illetve fontosnak tartanak, majd a 

fordításban szereplı szókincs, nyelvtan, kifejezés és kulturális nehézségekrıl vitatkoznak. 



 

| 290 | 

 

3) Fordításkor a hallgatók nem csak nyomtatott szótárakat használnak, hanem megismerkednek Web-sitekkal, 
emberi hálózatokkal, on-line szótárakkal, on-line fordítási sitekkal, és foglalkoznak a keresıoldal (például 
google) használatával. Szükség esetén internetes fórumot is indítunk.   

4) A hallgatók összegyőjtik a tapasztalataikat (felmérés, adatgyőjtés, fordítás közben észlelt nehézségek,  
fordításhoz szükséges adatgyőjtés), és referencia (kis-okos)füzetet készítenek. 

5) A hallgatók igénye szerint „Magyarországon élı japánoknak kisokos-készítés” projektet is indítunk.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Fordítások készítése; 
• Zh; 
• Házi dolgozat; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom;  
• Szótárak, elektronikus szótárak, internetes szótárak, lexikonok, adatbázisok;  
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Kanajama Nobuo (1993): Hikakuszeikacu bunka dzsiten, Taisúkansoten, Tokió. 
• Nihon de kuraszu gaikokudzsin no tameno szeikacu manual  (2003) Three A network. 

 
 
 
 

BFS 4060 Interkulturális kommunikáció ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dér Csilla PhD  

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 
Csontos Nóra 

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a kultúra közvetítésének nyelvi-nyelvpedagógiai, illetve 
nonverbális módjaival, amely szőkebb és szélesebb értelemben vett interkulturális kommunikáció tárgya. Ezek 
nagyon hasznos ismeretek, amelyeket a hallgató a késıbbiekben bármilyen foglalkozást választ is, hasznosítani 
tud. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a nyelv használatának, valamint a nyelvi tevékenység tanulmányozásával kezdıdik. Ismerteti a 
kommunikáció során létrejövı, a kommunikációs szituációhoz kötıdı elméleteket, melyek meghatározzák a 
nyelvhasználatról való gondolkodást. Részletesen foglalkozik a kommunikáció fajtáival, és azok jellemzésével, 
a nyelvi és nem-nyelvi funkciók kérdésével, benne a kapcsolattartó (interaktív) és megismerı (kognitív) 
funkciók megkülönböztetésével, a nyelvi csatornák kérdésével, valamint ezeknek a kulturális, illetve 
társadalmi aspektusával. A kurzus középpontjába az interkulturalitásból adódó, a kommunikáció bármely 
kutatási területén megfigyelhetı hasonlóságok és különbségek, valamint ezek elemzése áll.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum, házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 
• Pléh Csaba—Síklaki István—Terestyéni Tamás (1997, szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, 

Budapest.  
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 
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Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Hidasi Judit (1998, szerk.): Szavak, jelek, szokások. A nemzetközi kommunikáció könyve. Windsor Kiadó, 

Bp. 
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BJP 4611, BJP 4621, BJP 4631, BJP 4641 Fordítási gyakorlatok I–IV. 

 
Tantárgy felelıse: 
dr. Janó István 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
Somodi Júlia 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

V–VI. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

(fordítás) 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatókban tudatosítsa a japán és magyar nyelv szintaktikai egyezéseit és 
különbségeit, és ezek alapján elsajátíttassa a megfelelı fordítástechnikai fogásokat japán (forrásnyelv) – 
magyar (célnyelv) relációban. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során az eredeti szövegek kiválasztásakor több szempont érvényesül: 1. A szöveg nyelvtani és 
szintaktikai szempontból haladó szintő (a Nemzetközi Japán Nyelvvizsga 3-2. szintjének megfelelı) elemeket 
tartalmazzon. 2. A két nyelv strukturális különbségeibıl adódó fordítástechnikai problémákat gyakoroltasson a 
hallgatókkal. 3. A tágabb értelemben vett modern (és klasszikus) japán kultúrával kapcsolatos ismereteket 
elmélyítse. 
Különös hangsúlyt fektetünk a többszörösen alárendelt mondatok megértésének és magyarra való 
lefordításának technikájára, amely a mőfordítói/ szakfordítói munka egyik alapproblémáját képezi. 
Célunk olyan (szak)fordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát 
idegen nyelvrıl anyanyelvre és anyanyelvrıl idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen 
és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország 
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Évközi fordítások készítése; 
• Házi dolgozat (egyéni fordítás); 
• Zh;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által kiválogatott szövegek, pl. a vezetı japán napilapok, folyóiratok ( pl:Aszahi Sinbun, 

Jomiuri Sinbun, Mainicsi Sinbun stb.) témába vágó cikkei, szépirodalmi szövegrészletek, szakszövegek 
stb.) 

• Azuma-Ogawa-Nishikage (1995): Nihon no sakai to keizai o jomu. Kenkjúsa, Tokió. 
• Szuzuki Takao (2003): Nihongo to gaikokugo. Ivanami Soten, Tokió. 

Ajánlott irodalom: 
• Kiss Sándorné Székely Ilona (1998): Japán Nyelvtani Összefoglaló. Tárogató Kiadó, Budapest. 
• Klaudy Kinga (2000): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Budapest. 
• Szeki Mazaaki (1992, szerk): Nihongo no kiszo sirízu, Csúkjú kara dzsókjú e, Nihon o siru. Szurie 

Nettowaku, Tokió. 
• Szunagava Juriko et al. (1998): Nihongo Bunkei Dzsiten. Kurosio Suppan, Tokió. 
• Szuzuki Takao (1991): Kotoba to bunka. Ivanami Sinso, Tokió. 
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BJP 4651 Bevezetés a mőfordításba ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar irodalomban jelentıs helyet foglal el a mőfordítás. Mőfordítóink munkásságának ismerete, 
jelentısebb fordításaik az általános mőveltséghez tartoznak. Célunk, hogy a magyar mőfordítók munkásságán 
keresztül bevezessük a hallgatókat a mőfordítási alapelvek ismeretébe, megismertessük a magyar mőfordítók 
munkáival, összevessük az azonos mővek különbözı mőfordításait.                    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Bevezetés a mőfordításba címő kollégium során a tartott elıadás keretei között a mőfordítás általános 
problémáitól kezdve a japán nyelvi specifikumok tárgyalásán keresztül a két nyelv, kultúra és civilizáció 
különbözıségeit és hasonlóságait tárgyaljuk meg. Felvetıdik a forrásnyelv és a célnyelv problémáján kívül a 
japán esetében a közvetítı nyelv problematikája is. Az általános kérdéseken, a nyelv speciális kérdésein túl az 
egyes japán írók stílusjegyeinek sajátosságait, s azok mőfordításokban való tükrözıdéseit is vizsgáljuk.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Házi feladatok    
• Rendszeres óralátogatás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı irodalom: 
• Bart István–Rákos Sándor (szerk.1981): A mőfordítás ma. Bp., Gondolat  
• Kabdebó Lóránt (1998).: Mőfordítás és/vagy intertextualitás. Átírások a modernségben a Biblia-

befogadás során. In: A fordítás és intertextualitás alakzatai. Bp., Anonymus  
• Klaudy Kinga (1997): Fordítás II. Bp., Scholastica  
• Kosztolányi (1971): Ábécé a fordításról és a ferdítésrıl. In: Nyelv és lélek. Bp., Szépirodalmi, 514-519. 
• Szegedy-Maszák Mihály (1998): Fordítás és kánon. In: A fordítás és intertextualitás alakzatai. Bp., 

Anonymus  
Ajánlott irodalom: 
• Szabó Ede (1968): A mőfordításról.  
• Fordítástudomány – folyóiratszámai.  
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BJP 4661, BJP 4671, BJP 4681, BJP 4691 Mőfordítói szeminárium I–IV. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
Dr. Varrók Ilona 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

V–VI. 
Értékelés 
módszere: 

mőfordítás  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar irodalomban jelentıs helyet foglal el a mőfordítás. Mőfordítóink munkásságának ismerete, 
jelentısebb fordításaik az általános mőveltséghez tartoznak. Célunk, hogy a magyar mőfordítók munkásságán 
keresztül bevezessük a hallgatókat a mőfordítási alapelvek ismeretébe, megismertessük a magyar mőfordítók 
munkáival, összevessük az azonos mővek különbözı mőfordításait. A hallgatók elkezdhessék önálló 
mőfordítási munkák elkészítését. Az elkészített fordítások közös megvitatása.                   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A mőfordítás általános problémáitól kezdve a japán nyelvi specifikumok tárgyalásán keresztül a két nyelv, 
kultúra és civilizáció különbözıségeit és hasonlóságait tárgyaljuk meg. Felvetıdik a forrásnyelv és a célnyelv 
problémáján kívül a japán esetében a közvetítı nyelv problematikája is. Az általános kérdéseken, a nyelv 
speciális kérdésein túl az egyes japán írók stílusjegyeinek sajátosságait, s azok mőfordításokban való 
tükrözıdéseit is vizsgáljuk.  A hallgatók mőfordítási gyakorlatát támogatjuk, munkáikat megvitatjuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Házi feladatok (mőfordítások); 
• Rendszeres óralátogatás;   
• Egyéni mőfordítás készítése; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 
• Japán irodalmi mővek, fordításkötetek; 

Ajánlott irodalom: 
• Szabó Ede (1968): A mőfordításról.  
• Fordítástudomány – folyóiratszámai.  

 
BJP 4751 Szakfordítás elmélete 

Tantárgy felelıse: 
Takács Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Andrea 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 

zh  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakszerő mőszaki fordításhoz szükséges alapvetı technikai és nyelvi ismeretekkel rendelkezı szakemberek 
képzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fordítás elmélete. A fordítás és a tolmácsolás közötti különbség. Szószerinti és értelemszerinti fordítás 
közötti különbség. A fordítás folyamata. Konkretizáló és áltatlánosító fordítás. Az ekvivalens nélküli lexika 
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fordításának problematikája. A nyelvi korlátok áthidalásának módjai. A mőszaki szakfordítói tevékenység 
jellege. A mőszaki szakterület felosztása. A mőszaki szakszavak elsajátítása területenként. A mőszaki 
szakszótárak típusai. Fordítási gyakorlatok.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom; 

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy Kinga (2000): Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastikca, Bp.  
• Horváth Ildikó-Szabari Krisztina-Volford Katalin (szerk. 2002): Fordítás és tolmácsolás a világban. 

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzı központ Bp.  
 
 
 

BJP 4761, BJP 4771, BJP 4781, BJP 4791 A szakfordítás gyakorlata  
Tantárgy felelıse: 
Takács Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Andrea 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
V–VI. 

Értékelés 
módszere: 
fordítás  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakszerő mőszaki fordításhoz szükséges alapvetı technikai és nyelvi ismeretekkel rendelkezı szakemberek 
képzése 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fordítás elmélete. A fordítás és a tolmácsolás közötti különbség a gyakorlatban. Szószerinti és 
értelemszerinti fordítás közötti különbség.  Konkretizáló és áltatlánosító fordítás. Az ekvivalens nélküli lexika 
fordításának gyakorlása. A nyelvi korlátok áthidalásának módjai. A japán és a magyar nyelv sajátosságai, 
illetve az ebbıl adódó fordítási nehézségek. A mőszaki szótárak gyakorlati használata. Fordítási gyakorlatok az 
egyes szakterületek lebontásában.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források (szótárak stb.); 

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy Kinga (2000): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastikca, Bp.  
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2.1.4. Mintatanterv keleti nyelvek és kultúrák alapszak minor szakos hallgatók számára (nappali 

képzés) 
 
 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

JAPÁN MINOR (50 KREDIT) 

K Japán nyelvtan III.                                          BJPM 2031 --   30/v/
3    

K Japán nyelvtan IV. BJPM 2041 BJPM 2031    30/v/
3   

K Japán nyelvtan V. BJPM 2051 BJPM 2041     30/v/
3  

K Japán nyelvtan VI. BJPM 2061 BJPM 2051      30/v/
3 

K Japán nyelvgyakorlat III. BJPM 2131 --   30/é/
3    

K Japán nyelvgyakorlat IV. BJPM 2141 BJPM 2131    30/é/
3   

K Japán nyelvgyakorlat V. BJPM 2151 BJPM 2141     30/é/
3  

K Japán nyelvgyakorlat VI. BJPM 2161 BJPM 2151      30/é/
3 

KV Japán nyelvhelyesség I. BJPM 2211 --   30/é/
3    

KV Japán nyelvhelyesség II. BJPM 2221 BJPM 2211    30/é/
3   

KV (Japán nyelvhelyesség III.) BJPM 2231 BJPM 2221     (30/é/
3)  

KV (Japán nyelvhelyesség IV.) BJPM 2241 BJPM 2231      (30/é/
3) 

K Szövegolvasás I. BJPM 2311 --   30/é/
3    

K Szövegolvasás II. BJPM 2321 BJPM 2131    30/é/
3   

K Szövegolvasás III. BJPM 2331 BJPM 2321     30/é/
3  

K Szövegolvasás IV. BJPM 2341 BJPM 2331      30/é/
3 

KV Japán országismeret I BJPM 2410 --     15/v/
2  

KV Japán országismeret II BJPM 2420 --      15/v/
2 

KV Japán országismeret III. BJPM 2430 --   (15/v/
2)    

KV Japán országismeret IV. BJPM 2440 --    (15/v/
2)   

KV Specializáció-Választható 
tárgy I.*  --     30/v-

é/2  

KV Specializáció-Választható 
tárgy II.*  --      30/v-

é/2 

KV Kiegészítı tárgy I.*                  
(kritériumkövetelmény)  --    30/-/0   

KV Kiegészítı tárgy II.*                   
(kritériumkövetelmény)  --    15/-/0   



 

| 297 | 

 

 Mellékszakos záródolgozat BJPM 3099 
Melléksz. 

abszolutóri
um 

     /0 

 Összesítés:     
120/1

2 
165/1

2 
135/1

3 
135/1

3 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 
* Választható a keleti nyelvek és kultúrák szak adott félévben meghirdetett tanegységei közül. 
 

    
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám   120 165 135 135 
Vizsgák száma   1 1 3 3 
Félévközi jegyek száma   3 3 2 2 
Összes felkínált kredit   14 14 16 16 
Javasolt kreditmennyiség   12 12 13 13 

 
 

Elıkészítı nyelvórák a képzés elsı két félévében a japán minorra jelentkezni szándékozó 
hallgatók számára!  
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

JAPÁN MINOR (50 KREDIT) 

SZV Japán nyelvtan I/a 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9011 -- 30/v/

3 
     

SZV Japán nyelvtan I/b 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9012 – 30/v/

3 
     

SZV Japán nyelvtan I/c 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9013 – 30/v/

3 
     

SZV Japán nyelvtan II/a 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9021 –  30/v/

3 
    

SZV Japán nyelvtan II/b 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9022 --  30/v/

3 
    

SZV Japán nyelvtan II/c 
(Bevezetés a japán nyelvbe) BJP 9023 –  30/v/

3 
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2.1.5. Keleti nyelvek és kultúrák alapszak – japán szakirány, minor szak tantárgyleírásai 

(nappali képzés) 
 

BJPM 2031, BJPM 2041, BJPM 2051, BJPM 2061 Japán nyelvtan III–VI. 
Tantárgy felelıse: 
dr. Janó István 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJPM 2041 elıfeltétele BJPM 2031 
BJPM 2051 elıfeltétele BJPM 2041 
BJPM 2061 elıfeltétele BJPM 2051 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Janó István 
Somodi Júlia 
Szemerey Márton 
Samu Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III–VI. 
Értékelés 
módszere: 

évközi tesztek, 
zh 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egymásra épülı négy féléves kurzus célja, hogy a hallgatók elmélyítsék korábban megszerzett nyelvtani 
tudásukat, és eljussanak a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 2. szintjéig. A japán minor szakot a képzés harmadik 
félévében felvenni szándékozó hallgatók számára félévenként három kurzusból álló két nyelvtani bevezetı 
tárgyat kínálunk (BJP 9011, BJP 9012, BJP 9013, BJP 9021, BJP 9022, BJP 9023), a képzés elsı két 
félévében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Program, megszerzendı ismeretek: 
Valamennyi nyelvi szemináriumon a japán nyelv és kultúra integrált oktatására törekszünk, ezért a japán 
nyelvtan tanítása is olyan szövegkörnyezet felhasználásával történik, mely egyben a japán kultúra, a mai japán 
élet megismerését segíti. A szemináriumok tematikája - BJP 2031: a középszintő nyelvtani problémák 
megismertetése (pl. igeragozás, alárendelt mellékmondat – sejtés, hallomás, látszat, adó-kapó viszony, stb.). 
BJP 2041: a középszintő nyelvtani problémák elsajátítása (pl. mőveltetı-, szenvedı-, feltételes-, udvarias 
forma, stb.). BJP 2051, BJP 2061: a felsıfokú nyelvtani szerkezetek elsajátítása és begyakorlása.  
Elsajátítandó készségek, kompetenciák: 
A hallgatók legyenek képesek szövegkörnyezetben felismerni az elsajátított japán nyelvtani szerkezeteket. 
Szerezzenek jártasságot ezek gyakorlati alkalmazásában, készség szinten tudják alkalmazni szóban és írásban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Évközi nyelvtani tesztek;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Minna no nihongo c. tankönyv magyar nyelvő nyelvtani összefoglalója, letölthetı: 

http://lustajapantanar.dokkoisho.com/MinnanoNihongo1-25.pdf 
Ajánlott irodalom: 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongo Katei (2000): Sinbunka sokjú nihongo, Bondzsinsa. 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongo Katei (2000): Sinbunka sokjú nihongo II, Bondzsinsa.  
• Eri Banno et.al. (1999): Genki I,The Japan Times, Tōkyō. 
• Kiss Sándorné Székely Ilona (1998): Japán Nyelvtani Összefoglaló, Tárogató Kiadó, Budapest. 
• Minna no nihongo II. (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Minna no nihongo, (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Susumu Nagara (1990): Japanese for everyone, Gakken, Japan.  
• Szaszaki Hitoko–Matsumoto Noriko (1997): Sin-Nihongo Szómatome mondaisú, Bunpóhen, Arukusa, 

Tokió.  
• Szunagava Juriko (1998): Nihongo bunkeidzsiten, Kurosio Suppan, Tokió  
• Szuzuki–Kavasze (1981): Nihongo soho, Kokuszaikórjú Kikin Nihongo Kokuszai Center, Japan.  
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BJPM 2131, BJPM 2141, BJPM 2151, BJPM 2161 Japán nyelvgyakorlat III–VI. 

Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJPM 2141 elıfeltétele BJPM 2131  
BJPM 2151 elıfeltétele BJPM 2141  
BJPM 2161 elıfeltétele BJPM 2151   
Oktatás nyelve: 

japán 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
Watanabe Kaoru 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
III–VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli felmérés  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán nyelven történı szóbeli és írásbeli kommunikációhoz szükséges készségek elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
BJP 2131: Az A2-es, illetve B1-es (Council of Europe Level) szintő társalgás, illetve hallásértés gyakorlása. A 
japán ünnepekhez, és a japán kultúra egyéb aspektusaihoz kapcsolódó szókincs aktív gyakorlásával 
párhuzamosan, a japán és a magyar kultúra összevetése kap hangsúlyt. BJP 2141: A B1-es illetve B2-es szintő 
társalgás, illetve hallásértés gyakorlása a multimédia labor audiovizuális eszközeit kihasználva. BJP 2151: A 
mindennapi életben szükséges írásbeli kommunikáció rejtelmeibe (napló-, levélírás, e-mailírás) való bevezetés. 
Külön hangsúlyt kapnak a jövevényszavak, a beszélt és írott nyelv különbségei, a férfi és nıi nyelvezet 
különbségei a japán nyelvben. BJP 2161: A mindennapi életben szükséges, A1-es, A2-es szintő írásbeli 
kommunikáció rejtelmeibe való bevezetés a multimédiás labor számítógépei segítségével. A szókincs, illetve a 
beszédkészség fejlesztése érdekében, a hallgatók rövid kiselıadást tartanak meghatározott témából.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szóbeli felmérés és/vagy írásbeli tesztek; 
• Fogalmazások; 
• Kiselıadások; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bunka Gaikokugo Szenmongakkó Nihongokatei (1999): Tanosiku kikó I-II. Bonjinsha.  
• Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (2000) : Japán-magyar szógyőjtemény.  
• Minna no nihongo I-II, (2000) Tankóbon, Three Network.  
• Murano et al.  (1988): E to taszuku de manabu nihongo. Bondzsinsa. 
• Óta et al. (1992): Mainicsi no kikitori so. Bondzsinsa- 
• Susumu Nagara (1990): Japanese for everyone. Gakken, Japan. 
• Video- és multimédia-anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
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BJPM 2211, BJPM 2221, (BJPM 2231, BJPM 2241) Japán nyelvhelyesség I-IV. 
Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJP 2221 elıfeltétele BJP 2211  
BJP 2231 elıfeltétele BJP 2221  
BJP 2241 elıfeltétele BJP 2231  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı (két kurzus) 
szabadon választható 

(két kurzus) 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I–IV. 

Értékelés 
módszere: 
Tesztírás  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán minor szakos hallgatók számára a négy kurzusból álló tantárgyból két kurzus felvétele kötelezı. A 
tantárgy célja., hogy a hallgatók elsısorban olyan szavakkal, nyelvtannal, kifejezésekkel ismerkedjenek meg, 
melyeket a japánok a mindennapi életben gyakran használnak, de magyarra nehéz lefordítani. Emellett a saját 
nyelvhasználat monitorizálásához szükséges szempontokról, a megfigyelés kompetencia fejlesztésérıl (például 
megismerni milyen ismétlıdı hibákat követ el stb.), a monitorizálás módszereirıl (saját beszéd felvétele stb.) 
győjtsenek tapasztalatokat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A valós (idegen) nyelvhasználatban gyakran találkozik az ember olyan szituációval, hogy nem igazán érti, amit 
hall, és a szavakat, kifejezéseket az eddig megszerzett tudással, mondatkörnyezetben próbálja megérteni. A 
kifejezések ismerete még nem jelenti azt, hogy az minden esetben pontos, és az is elıfordulhat az emberrel, 
hogy ennek ellenére nem tudja aktívan használni. Ezért ezeken az órákon autentikus anyag segítségével olyan 
kifejezésekkel foglalkoznak a hallgatók, amit megértenek ugyan, de nem biztosak a tudásukban, és nem tudják 
azt használni.  
Minden hallgató arra törekszik, hogy megértesse magát a másik (japán) féllel. Ilyenkor hasznos lehet, olyan 
kompetencia megszerzése, amivel a saját beszédüket elemezni és monitorizálni tudják. Ezért az órákon 
megismerik a nyelvhelyességi szempontokat, és ezek alapján elemzik a saját beszédet és írást. 
 A szemeszter végén a hallgatók az órákon használt anyagokból (saját beszédet is tartalmazza) tesztet írnak.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Saját beszéd hangfelvétel és ennek szöveges leírása; 
• Video nézés és video szövegelemzés;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mijazaki Hajao (1997): Mimi o szumaszeba (video), Buena Vista Home. 

Ajánlott irodalom: 
• Nakagava Kazuko (1990): Taisógengobecu kjódzsuhó –eigohen- Babel press, Tokió. 
• Noda Hiszasi (1991): Hadsimeteno hitono nihongo bunpó, Kurosio suppan, Tokió. 
• Szunagava Juriko et al. (1998): Kjósi to Gakusúsa no tameno nihongobunkeidzsiten, Kurosio suppan, 

Tokió. 
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BJPM 2311, BJPM 2321, BJPM 2331, BJPM 2341 Szövegolvasás I-IV. 
Tantárgy felelıse: 
Somodi Júlia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BJPM 2321 elıfeltétele BJPM 2311  
BJPM 2331 elıfeltétele BJP M2321  
BJPM 2341 elıfeltétele BJPM 2331  
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Somodi Júlia 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III–VI. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a hallgatók szó- és kifejezéskincsének gazdagítása a mindennapi élet összes témakörében, 
a sajtó, a kultúra, a közélet témaköreiben, és szakterületük terminológiáját illetıen.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A BJPM 2311 kurzus célja, hogy a hallgatók számára lehetıséget biztosítson egyszerőbb japán nyelvő 
szövegek fordítástechnikájának megismerésére, melynek során elmélyíthetik a már megszerzett nyelvtani 
ismereteiket, bıvíthetik szókincsüket. BJPM 2321: Középhaladó/ haladó nyelvtani ismeretekkel rendelkezı 
hallgatók számára lehetıséget nyújt a nyelvtani ismeretek gyakorlására, a szókincs (írásjegy) elmélyítésére. A 
kurzus modern japán társadalom mindennapjait tükrözı szövegek alapján a japán nyelv és kultúra oktatásának 
integrációjára törekszik. A BJPM 2331, 2341 kurzus célja, hogy autentikus szövegen keresztül fejlessze a 
hallgatók olvasás utáni szövegértési készségét. Különbözı tematikájú rövid újságcikkek alapján olyan 
szövegértési feladatokat gyakorolnak a hallgatók, mint az információ kikeresése a szövegbıl, igaz-hamis 
állítások megfejtése, a szöveg tartalmának interpretálása, stb. Továbbá lehetıséget nyújt a nyelvtani ismeretek 
gyakorlására, a szókincs (írásjegy) elmélyítésére, és az összetettebb mondatok részletes elemzése révén 
megismerteti a hallgatókkal a japán és magyar nyelv szerkezeti különbségeibıl adódó problémák megoldási 
stratégiáit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh írása hetente; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A vezetı japán napilapok, folyóiratok ( pl:Aszahi Sinbun, Jomiuri Sinbun, Mainicsi Sinbun stb.) cikkei 

• Miyagi Sachie (et. al.）(2004). Mainicsi no kikitori plus 40.  Bondzsinsa. 

• Hadamitzky-Kazár (2005). Kanji és Kana. Budapest: Scholastica. 

• Reading Tutor：http://language.tiu.ac.jp/ 

Ajánlott irodalom: 
• Kano Chieko–Fujita Masaharu (1990): Japanese reading program with basic 997 words. The Hokuseido 

Press, Tokyo 
• Japán nyelvő hírek kisiskolásoknak http://jp.newsconc.com/japan/kids.html 
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BJPM 2410 Japán országismeret I. – Bevezetés a japán kultúra alapjaiba ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Samu Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 
ıszi / tavaszi 

 
Ajánlott félév: 

III / IV. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egy féléves elıadás célja, hogy a hallgatókat megismertesse Japán alapvetı jellegzetességeivel: földrajzi 
viszonyaival, éghajlatával, népesedési viszonyaival és közigazgatási rendszerével. A Japán országismeret I–IV. 
tárgyakból kettıt kell kötelezıen teljesíteni.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: Japán földrajzi viszonyai, éghajlata, népesedési viszonyai, közigazgatási rendszere. A különbözı 
tájegységek földrajzi, éghajlati, történelmi, népesedési, gazdasági, kulturális jellegzetességei. 
Metodika: A témaköröket az elıadó elıadás formájában ismerteti a hallgatókkal. Internetes anyagok, diaképek 
és videofilmek bemutatásával illusztrálja az elıadásokat. A hallgatók a szakirodalomban végzett saját 
kutatásaik és az interneten végzett információgyőjtésük alapján egyénileg vagy csoportosan kiselıadásokkal 
kapcsolódhatnak a tematikához. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: A hallgatók legyenek képesek 
összefüggıen kifejteni az elıadás során áttekintett országismereti vonatkozású témakörökkel kapcsolatos 
ismereteiket. Szerezzenek készséget az egyes témakörökben az önálló tájékozódásra a megadott szakirodalom, 
illetve az interneten található szakmai anyagok alapján. Tudjanak tájékozódni Japán térképén. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Óralátogatás.  
• Érdeklıdési körnek megfelelı saját információgyőjtés az ajánlott irodalomból, a szakirodalomból, az 

internetrıl 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ajánlott irodalom; 
• Letölthetı anyagok a megadott website-okról; 

Ajánlott irodalom: 
• Collcutt–Jansen–Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp.  
• Handbook of Japanese Popular Culture. (1989) Greenwood Press 
• Japan. Profile of a Nation. (1994) Kodansha International  
• Nihon szeikacu dzsidzso. (1996) ALC Press Japanese Textbook Series, Aruku  
• Tobin, Joseph J. (1992): Re-made in Japan. Yale University Press 

 
 

BJPM 2420 Japán országismeret II. – A japán történelem áttekintése ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
III / IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egy féléves elıadás célja a japán történelem átfogó rendszeres ismertetése, a történelmi és társadalmi 
változások összefüggéseinek bemutatása. A Japán országismeret I–IV. tárgyakból kettıt kell kötelezıen 
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teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás keretében az oktató áttekinti a vizsgára kijelölt témaköröket. A japán történelmi korszakok 
tárgyalásakor kitér a tágabb összefüggésekre, az egész távol-keleti térség történelmére, illetve a világtörténeti 
vonatkozásokra, hogy a hallgatók ebbe ágyazottan kapjanak képet a japán történelem általános 
jellegzetességeirıl, menetérıl, folyamatairól. 
Követelmények: A hallgatók legyenek képesek összefüggıen ismertetni az elıadás, illetve a kötelezı irodalom 
tényanyagát. Adjanak számot szakirodalmi ismereteikrıl, illetve saját ismeretszerzı tevékenységükrıl a japán 
történelem témaköreibıl.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tanulmányozása; 
• Óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Videofilmek; 

Ajánlott irodalom: 
• Collcutt – Jansen – Kumakura (1997): A japán világ atlasza. Bp. 
• Jamadzsi Maszanori (1989): Japán. Történelem és hagyományok. Bp. 
• Reischauer,  Edwin O. (1995): Japán története, Magyar könyvklub  
• The Cambridge History of Japan, (1988-1999) 1–6.köt. Cambridge.  

 
 
 
 

BJPM 2430 Japán országismeret III. – Japán társadalom – bevezetés ea. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
–  

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy bevezetést ad a japán társadalom összehasonlító tanulmányozásának alapkérdéseibe, 
szakirodalmába és információforrásaiba. A Japán országismeret I–IV. tárgyakból kettıt kell kötelezıen 
teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás elsısorban a következı kérdéskörök feldolgozását célozza: a japán modernizáció 
társadalomtörténeti elızményei és folyamatai (Tokugava örökség, „elsı” és „második modernizáció”), a mai 
japán társadalom intézményi szerkezetei (ezen belül fıként a család, az oktatás és a vallás intézményei, 
valamint ezek változásai). Szintetikus, a kultúrák és intézmények közötti kölcsönhatásokat figyelembe vevı 
megközelítésben vizsgál olyan, a mai japán tudományosságban, társadalomban, valamint a nemzetközi 
szakkutatásban és közvitában súlyponti kérdésköröket, mint a japán népesedés, társadalmi rétegzıdés és 
mobilitás, a „japán vallás” problémái, vagy az elitek szerepe és utánpótlása. A kérdések tárgyalásának a 
közvetlen tényanyag elsajátításán túl célja az önálló tényfeltáráshoz és feladatmegoldáshoz szükséges 
forrásismereti, elméleti és módszertani összetevık közvetítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
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• Tanszéki könyvtár; 
Ajánlott irodalom: 
• Bellah, R. N. (2003): Imagining Japan, The Japanese Tradition and Its Modern Interpretation, University 

of California Press. 
• Davis, W. (1992): Japanese Religion and Society, Paradigms of Structure and Change, State University 

of New York. 
• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press. 
• Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure, University of Tokyo Press, 2nd ed. 
• Goodman, R. (2002): Family and Social Policy in Japan, Anthropological Approaches, Cambridge 

University Press 
• Henshall, K. G. (1999): Dimensions of Japanese Society, Macmillan Press Ltd. 
• Kosaka, K. (ed.) (1994): Social Stratification in Contemporary Japan, Kegan Paul International. 
• Nakane, Ch. (1973): Japanese Society, Penguin. 
• Okimoto, D. I., Th. P. Rohlen (eds.) (1988): Inside the Japanese System, Stanford University Press. 
• Sonoda, H. – S. N. Eisenstadt (eds.) (1998): Japan in a Comparative Perspective, International Research 

Center for Japanese Studies, Kyoto  etc. 
 
 
 

BJPM 2440 Japán országismeret IV. – Japán gazdaság és politika – bevezetés ea. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V  

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy bevezetést ad a japán gazdaság és politika összehasonlító tanulmányozásának alapkérdéseibe, 
szakirodalmába és információforrásaiba. A Japán országismeret I–IV. tárgyakból kettıt kell kötelezıen 
teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás elsısorban a következı kérdéskörök feldolgozását célozza: a japán gazdasági és politikai rendszer 
történeti dimenziói (Tokugava örökség, „elsı” és „második” „modernizáció”), a mai japán gazdaság és politika 
intézményi szerkezetei és változási tendenciái (ezen belül fıként a vállalati és vállalatközi viszonyok, az állami 
gazdaságpolitika, illetve az állam, a politikai pártok és a törvényhozás jellemzıi és összefüggései). Szintetikus, 
az intézmények közötti és nemzetközi kölcsönhatásokat figyelembe vevı megközelítésben vizsgál olyan, a mai 
japán tudományosságban, társadalomban, valamint a nemzetközi szakkutatásban és közvitában súlyponti 
kérdésköröket, mint a „japán kapitalizmus”, vagy a „japán demokrácia” problémái. A kérdések tárgyalásának a 
közvetlen tényanyag elsajátításán túl célja az önálló információ-feltáráshoz és feladatmegoldáshoz szükséges 
forrás-ismereti, elméleti és módszertani összetevık közvetítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Banno, J. (ed.) (1997): The Political Economy of Japanese Society, Vols. 1-2. Oxford University Press. 
• Curtis, G. L. (1999): The Logic of Japanese Politics, Leaders, Institutions, and the Limits of Change, 

Columbia University Press.  
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• Dore, R. (2001): Social Evolution, Economic Development and Culture, What it Means to Take Japan 
Seriously, Edward Elgar. 

• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago University Press. 
• Gao, B. (2001): Japan’s Economic Dilemma, The Institutional Origins of Prosperity and Stagnation, 

Cambridge University Press. 
• Hrebenar, R. J. (2000): Japan’s New Party System, Westview Press. 
• Johnson, Ch. (1995): Japan: Who Governs?, W W Norton & Company. 
• Kohno, M. (1997): Japan’s Postwar Party Politics, Princeton University Press. 
• Ohtsu, M. et al. (2002): Inside Japanese Business, A Narrative History, 1960-2000, M.E. Sharpe etc. 
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2.2. JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
 
A mesterképzési szak megnevezése: japanológia (Japanese Studies) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles japanológia szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist in Japanese Studies 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
 

2.2.1. Mintatanterv japanológia mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

1) ALAPOZÓ ISMERETEK (12 kredit) 

K 
Bevezetés a klasszikus japán 
filológiába I. 

MJP 1510 - 15/v/3    

K 
Bevezetés a klasszikus japán 
filológiába II. 

MJP 1521 - 30/é/2    

K 
Bevezetés a japán 
nyelvészetbe  – grammatikai 
problémák I. 

MJP 1110 - 15/v/3    

K 
Bevezetés a japán 
nyelvészetbe – grammatikai 
problémák II. 

MJP 1111 - 30/é/2    

K 
Modern japán nyelv I.  – A 
japán vitastílus 

MJP 1011 - 30/é/2    

KV 
Alapozó kínai nyelvképzés I. 
- kritériumtárgy 

MJP 1711  30/a/0    

KV 
Alapozó kínai nyelvképzés I. 
- kritériumtárgy 

MJP 1721 MJP 1711  30/a/0   

 Összesítés:   120/12 30/0   
2) SZAKMAI TÖRZSANYAG KÖTELEZİ ISMERETKÖREI (41 kredit) 
a) KLASSZIKUS JAPÁN NYELV ÉS IRODALOM 

K Klasszikus japán nyelv  MJP 2110 - 30/v/2    

K 
Klasszikus japán nyelvi 
konzultáció 

MJP 2111 - 30/é/1    

 Összesítés:   60/3    
b) JAPÁN NYELVTUDOMÁNY I. 

K 
Leíró nyelvtan I. – A japán 
hangok világa (fonetika -
fonológia) 

MJP 2120 - 15/v/3    

K 
Leíró nyelvtan II. – 
Morfológia, szintaxis  

MJP 2121 - 30/é/2    

K Nyelvi tervezés Japánban I. MJP 2130   30/v/3   
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K Nyelvi tervezés Japánban II. MJP 2131 2130  30/é/2   
 Összesítés:   45/5 60/5   

c) JAPÁN IRODALOMTUDOMÁNY I. 

K 
Japán irodalomelméleti 
irányzatok a 20. században I. 

MJP 2210 - 15/v3    

K 
Japán irodalomelméleti 
irányzatok a 20. században II.  

MJP 2211 MJP 2210 
(gyenge 

ef.) 
30/é/2    

K Modern japán irodalom I.  MJP 2220   30/v/3   

K 
Modern japán irodalom II.  

MJP 2221 
MJP 2220 
(gyenge 

ef.) 
 30/é/2   

 Összesítés:   45/5 60/5   
d) KULTÚRTÖRTÉNET: TÖRTÉNETTUDOMÁNY, POLITIKATÖRTÉNET 
FILOZÓFIATÖRTÉNET 

K 
A modern japán történelem 
kérdései I.  

MJP 2310 
 

30/v/3    

K 
A modern japán történelem 
kérdései II. MJP 2311 

MJP 2310 
(gyenge 

ef.) 
30/é/2    

K 
Bevezetés a japán 
társadalomba, politikába, 
gazdaságba I.  

MJP 2410 
 

 30/v/3   

K 
Bevezetés a japán 
társadalomba, politikába, 
gazdaságba II.  

MJP 2411 
MJP 2410 
(gyenge 

ef.) 
 30/é/2   

K 
Hagyományos prózairodalmi 
nyelvi ismeretek  

MJP 2140 -  30/v3   

K 
Ókori és középkori japán 
esztétika- és mővészettörténet 

MJP 2610 -  30/v/2   

K 
Ókori és középkori japán 
vallás- és egyháztörténet 

MJP 2620 -  30/v/3   

 Összesítés:   60/5 150/13   
3) SZAKMAI TÖRZSANYAG KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖREI – 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (32 KREDIT) 
a) JAPÁN NYELVTUDOMÁNY II., KLASSZIKUS JAPÁN NYELV ÉS IRODALOM 
KV/SZ

V 
Klasszikus japán irodalmi 
szövegek 

MJP 3111 MJP 2110 
 

30/é/3   

KV/SZ
V 

Nyelvészeti 
kutatószeminárium – keigo 

MJP 3121 - 
 

30/é/2   

KV/SZ
V 

Tutoriális kurzus – japán 
nyelvészet 

MJP 3131 - 
 

 15/é2  

KV/SZ
V 

Nyelvészeti 
szakszövegolvasás 

MJP 3141 - 
 

 30/é/2  

 Összesítés:    60/5 45/4  
b) JAPÁN IRODALOMTUDOMÁNY II.  
KV/SZ

V 
Kortárs japán irodalom I. 

MJP 3210  
 

30/v/3   

KV/SZ
V 

Kortárs japán irodalom II.  
MJP 3211 

MJP 3210 
(gyenge 

ef.) 

 
30/é/2   

KV/SZ
V 

Tutoriális kurzus – japán 
irodalom 

MJP 3221 - 
 

 15/é/2  

KV/SZ
V 

Japán irodalmi szövegelemzés 
MJP 3231 - 

 
 30/é/2  
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 Összesítés:    60/5 45/4  
c) JAPÁN TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
KV/SZ

V 
Magyar-japán kapcsolatok I. 

MJP 3310  
 

30/v/3   

KV/SZ
V 

Magyar-japán kapcsolatok II. 
MJP 3311 

MJP 3310 
(gyenge 

ef.) 

 
30/é/2   

KV/SZ
V 

Tutoriális kurzus – japán 
történelem 

MJP 3321 - 
 

 15/é/2  

KV/SZ
V 

Történelmi 
szakszövegolvasás 

MJP 3331 - 
 

 30/é/2  

 Összesítés:    60/5 45/4  
d) TOVÁBBI SZAKISMERETEK – TÖRTÉNETTUDOMÁNYI, KULTÚRATUDOMÁNYI 
ISMERETEK 

K 
Japán mővelıdés- és 
kultúrtörténet  

MJP 3610 -   15/v/3  

K Haiku költészet MJP 3240 -   30/v/3  

KV 
Japán gazdasági intézmények 
és összehasonlító üzleti 
kultúra I.  

MJP 3410 -   30/v/3  

K 
Japán gazdasági intézmények 
és összehasonlító üzleti 
kultúra II.  

MJP 3411 -   30/é/2  

KV 
Japán a mai világban - 
külpolitika és külkapcsolatok 

MJP 3420 -   30/v/3  

 Összesítés:     105/11  
e) SZAKMAI NYELVI FEJLESZTÉS  

K 

Modern japán nyelv II. (A 
tudományos elıadás tartalmi 
elemei és technikái – Hogyan 
tartsunk elıadást japán 
nyelven?)  

MJP 3011 MJP 1011  30/é/2   

K 

Modern japán nyelv III. 
(Tudományos szövegek 
elemzése és alkotása –
projektmunka) 

MJP 3021 MJP 3011   30/é/2  

KV/SZ
V 

Modern japán nyelv IV. 
(Udvarias nyelv I.) 

MJP 3031 -   (30/é/2)  

KV/SZ
V 

Modern japán nyelv IV. 
(Udvarias nyelv II.) 

MJP 3041 -    30/é/2 

 
Mőfordítás /szakfordítás I.  MJP 3050 

MJP 3060 
   30/v/3  

KV/SZ
V 

Mőfordítás / szakfordítás II.  MJP 3051 
MJP 3061 

MJP 3050  
MJP 3060    30/é/3 

 
Összesítés: 
 

   30/2 60/5 60/5 

4) SZABADON VÁLASZTHATÓ ISMERETEK (13 KREDIT) 

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek 1. 

  
  30/v/3  

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek 1. 

  
  30/é/2  

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek 2. 

  
  30/v/3  
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SZV 
Szabadon választható 
ismeretek 2. 

  
   30/é/2 

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek 3. 

  
  30/v3  

 Összesítés:     120/11 30/2 
DIPLOMAMUNKA, ZÁRÓVIZSGA  (22 KREDIT) 

K Kutatásmódszertan MJP 3998     30/é/2 
K Szakdolgozat MJP 5998 MJP 3998      0/é/20 

K 
Záróvizsga 

MJP 5999 
Abszolutó

-rium,        
MJP 5998 

   0/v/0 

 Összesítés:      60/22 
 Összesítés:   330/30 390/30 330/31 150/29 
 
 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 330 390 330 150 
Vizsgák száma 6 7 7 1 
Félévközi jegyek száma 7 5 5 5 
Összes felkínált kredit 30 40 41 29 
Javasolt kreditmennyiség 30 30 31 29 
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2.2.2. Japanológia mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
 

MJP 1510, MJP 1521 Bevezetés a klasszikus japán filológiába I–II. ea. és szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
Máté Zoltán 
dr. Janó István 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy az elıadás keretében történeti áttekintést nyújtson a japán nyelvtudomány 
kialakulásáról, az egyes kutatási területek kutatási módszereirıl, legjelentısebb kutatóiról és fıbb forrásairól. 
Az elıadáshoz kapcsolódó szeminárium célja, hogy tágabb körképet adjon a klasszikus japán filológia, a 
kokugaku kutatási területeirıl, a japán nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek 
megértéséhez és magyarázatához szükséges ismeretekkel bıvítve az elıadáson elhangzottakat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás  – A kokugaku története nyelvtudományi megközelítésben 
Az elızmények (kotodama, Heian kori kandzsi, kanbun kutatások, Kamakura-Muromacsi kori kanahasználat, 
keresztény hittérítık tevékenysége stb.) rövid ismertetése után az elıadás során külön hangsúlyt kapnak 
egyrészt az Edo-kori ’kokugaku’ irányzat nyelvészeti vonatkozású tevékenységei (Keicsú, Tódzsó Gimon, 
Motoori Norinaga, Motoori Haruniva, Kamo no Mabucsi, Szuzuki Akira, Fudzsitani Nariakira stb.), másrészt a 
Meidzsi restaurációt követıen nyugati mintára kialakuló modern nyelvészeti kutatási ágak (fonetika/fonológia, 
grammatika, írásjegykutatás, dialektológia, stilisztika stb.), azok legfıbb képviselıi, legfontosabb forrásai. 
Szeminárium – A kokugaku szinkretizmusa 
A kultúrtörténeti, irodalom- és mővészettörténeti periodizáció kérdései; A kokugaku jelentısége, eredményei 
és negatívumai; klasszikus kultúrtörténeti kutatások (az ısi japán eszmevilág, hitvilág, klasszikus mitológiai, 
történeti (Kodzsiki, Nihonsoki), és irodalmi mővek (próza és költészet) interpretatív, kritikai megközelítése, a 
klasszikus kokugaku átfogó szinkretikus jellege és módszerei, esztétikai és etikai vonatkozásai); nyugati 
hatások kérdése a Tokugava-kor kokugaku kutatásában; a „modern” kokugaku, Janagita Kunio és Origucsi 
Sinobu tevékenysége, az összehasonlító néprajzkutatás kezdetei. Kitekintés a kokugaku utáni modern filológiai 
kutatásokra és azok fıbb képviselıre. Az elıadáshoz kapcsolódóan a foglalkozásokon az oktató általános 
áttekintést ad a kokugaku nyelvészeti vonatkozású kutatásain túli egyéb kutatási területeirıl, szinkretikus 
jellegérıl, az elızetesen kiadott olvasmányjegyzéket közösen feldolgozzák, és a hallgatók önálló munkájukról 
referálnak.   
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló klasszikus japán 
filológiai alapismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
Elıadás: 
• Furuta Tószaku–Cukisima Hirosi (1982): Kokugogakusi. Tókjó Daigaku Suppankai.  
• Kokugo Gakkai (szerk. 1991): Kokugogakusi sirjósú. Muszasino Soin.  
• Kokugo Gakkai (szerk. 1997): Kokugogaku no godzsúnen. Muszasino Soin. 
• Mabucsi Kazuo–Izumo Aszako (1999): Kokugogakusi. Kaszama soin.  
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• Nisida Tacuo (szerk. 2003): Gengogaku o manabu hito no tameni. Szekaisiszósa.  
Szeminárium: 
• Kazár Lajos (ford. 1982):  Kodzsiki. Sydney.  
• Kidder, Edward (1987): Az ısi Japán, A múlt születése. Helikon.  
• Philippi, Donald L. (ford. 1968): Kojiki. University of Tokyo Press, Tokyo. 
• Rimer, J. Thomas (1990): Culture and Identity: Japanese Intellectuals During the Interwar Years. 

Princeton: Princeton University Press. 
• Sato Habein, Yaeko (1984): The History of the Japanese Written Language. University of Tokyo Press, 

Tokyo. 
• Tsunoda, R.–de Bary, W. T.–Keene, D. et al. (2006): Sources of Japanese Tradition. Vol. I-II., Columbia 

University Press.  
 

MJP 1111 Bevezetés a japán nyelvészetbe – Grammatikai problémák I–II. ea. és szem. 
Tantárgy felelıse: 
dr. Janó István 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Janó István 
Somodi Júlia 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
hogy a BA képzés során elsajátított alap- és középfokú nyelvtani ismeretekre alapozva a hallgatók 
megismerjék a felsıfokú (a Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga 1. szintjének megfelelı) nyelvtani 
szerkezeteket, továbbá, hogy a japán nyelvő kommunikációban nélkülözhetetlen társadalmi hátteret, 
korcsoportot, alá-fölérendeltségi viszonyokat és sok egyéb vonatkozást tükrözı japán nyelvi stílusrétegekkel 
kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék. Az elıadáshoz szervesen kapcsolódó szeminárium célja, hogy a hallgató 
képessé váljon az elıadás keretében ismertetett nyelvtani szerkezetek (pl. idıhatározós, okhatározós 
kifejezések, feltétel, nyomatékosítás, állapot, mérték, téma stb.), továbbá az udvarias nyelv (Keigo) egyes 
fajtáinak analitikus elemzésére, és gyakorlati alkalmazására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: A kurzus során tematikai csoportosításban (pl. idıhatározós, okhatározós kifejezések, feltétel, 
nyomatékosítás, állapot, mérték, téma stb.) ismertetésre kerülnek a japán nyelvtan egyes szerkezetei, miközben 
a hallgatók bepillantást nyernek a japán nyelv különbözı rétegeinek, stílusainak (írott nyelv, beszélt nyelv; 
archaikus; formális, informális stb.) 
jellegzetességeibe. Az egyes szerkezetek megértését és elsajátítását bıséges példamondati anyag értelmezése 
könnyíti meg. Az elıadás keretében a diákok megismerkednek a japán udvarias nyelv (tiszteleti, szerény, 
udvarias nyelvhasználat nyelvtani szerkezeteinek) jellegzetességeivel is. A hallgató legyen képes 
megkülönböztetni a különbözı beszédhelyzetekre, udvariassági szintekre, alá-fölérendeltségi viszonyokra, 
korcsoportokra jellemzı stiláris és lexikális különbségeket. 
Szeminárium: Az egyes nyelvtani problémákat autentikus japán nyelvi forrásokból győjtött példamondatok 
elemzése révén tárgyaljuk. A hallgatók elsajátítják a hasonló jelentéső szerkezetek stiláris és egyéb 
különbségeit, és ily módon gazdagítják saját kifejezési repertoárjukat. A félév másik súlyponti kérdése az 
udvarias nyelvhasználat. Az elméleti ismeretek birtokában, példamondatokkal és szituációs gyakorlatokkal 
elemezzük a tiszteleti (sonkeigo), szerény (kendzsógo) és általános udvarias nyelv (teineigo) használatát. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szemináriumi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
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Ajánlott irodalom: 
• Hirabayashi Yoshisuke–Hama Yumiko (1996): Japanese for Foreigners, Honorifics (Keigo). Aratake 

Shuppan, Tokyo. 
• Hirose Masayoshi–Shoji Kakuko (szerk.1994): Effective Japanese Usage Guide. Kodansha, Tokyo. 
• Kikucsi Jaszuto (1994): Keigo. Kadokava Soten, Tokió. 
• Szaszaki Hitoko–Macumoto Noriko (1997): Sin Nihongo Szómatome Mondaisú, Bunpóhen. Aruku, Tokió. 
• Szunagava Juriko etc. (1998): Nihongo Bunkei Dzsiten. Kurosio Suppan, Tokió. 

 
 
 

MJP 1011 Modern japán nyelv I. – japán vitastílus  
Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Négy kurzusból álló tantárgy elsı kurzusa. A kutatáshoz, külföldi tanulmányutakhoz, konferencián való 
elıadáshoz, tudományos cikk megírásához szükséges tudományos nyelvezet, a japán vitastílus elsajátítása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók autentikus anyagok alapján (vizuális-, és auditív) vitát folytatnak olyan témákról, mint a japán 
hagyományok, szokások, kultúra, japán gondolkodásmód, társadalmi problémák, stb. 
A szemináriumok menete: forrásanyag keresése, feldolgozása, az adott téma megvitatása pro-és kontra 
csoportokban, majd a saját vélemény esszében való összefoglalása. 
Az órákon a hallgatók elsajátítják a a japán vitastílus etikettjét, nyelvezetét, valamint az akadémiai szintő 
esszéírás követelményeit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Esszé írása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás;  
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Nicú Nobuko–Szató Fudzsiko (2003): Kaiteihan Rjúgakuszei no tame no rirontekina bunsó no kakikata. 

Three A Network.  
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MJP 1711, MJP 1721 Alapozó kínai nyelvképzés I–II. – kritériumtárgy 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP1721 elıfeltétele MJP 1711  

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
kínai 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Csibra 
Zsuzsanna 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

I–II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli zh 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A BA képzésben a kínai nyelv kötelezıen választható két féléves kurzus, a japán szakirányt választó hallgatók 
számára. A kínai kultúra japán kultúrára gyakorolt mély hatása szükségessé teszi, hogy a mesterképzésben 
résztvevı hallgatók – amennyiben az alapképzésben ezt a tantárgyat még nem teljesítették –, kritériumtárgy 
keretében elsajátítsák a kínai nyelv alapismereteit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek a modern kínai nyelv rendszerével, fonetikai 
jellegzetességeivel, a kínai írásjegyek egyszerősített és hagyományos írásmódjával. Az órák során elsajátítják a 
szóhangsúlyok kiejtését és azok élı beszédben való felismerését. A mindennapi élet leggyakoribb társalgási 
témáihoz kapcsolódóan a kurzus segítséget nyújt a szókincs megalapozásához, illetve a legtipikusabb nyelvtani 
szerkezetek gyakorlásával az aktív nyelvhasználat kérdéseire helyezi a hangsúlyt. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• évközi tesztek, rendszeres óralátogatás  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és/vagy multimédia-anyagok; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Galla Endre–Józsa Sándor (1987): Kínai nyelvkönyv I. Keleti Nyelvek Kincsestára 3., Kırösi Csoma 

Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, Bp. 
• Practical Chinese Reader, Elementary Course,I. (1986) Commercial Press, Peking 
• A Practical Chinese Grammar for Foreigners. (1988) Sinolingua, Peking 

 
 
 

MJP 2110 Klasszikus japán nyelv és irodalom – klasszikus japán nyelv ea. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Három kurzusból álló tantárgy elsı kurzusa. Az elıadás célja a klasszikus japán nyelv legalább középszintő 
ismeretének elsajátítása, valamint az, hogy a hallgatók képet kapjanak a japán nyelv történeti fejlıdésérıl, 
felkészítve ıket a klasszikus (elsısorban Heian kori) mővek olvasására. A hallgató sajátítsa el a klasszikus 
japán nyelvtan (morfológiai, szintaktikai) alapjait, és ezen ismeretek alapján legyen képes (szótár segítségével) 
bármely klasszikus szöveg nyelvtani (formai) elemzésére. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A stúdium során tárgyalásra kerülnek a 'bungo bunpo' (klasszikus nyelvtan) szabályai, az egyes szófajok 
(elsısorban a ragozási paradigmákkal rendelkezık, úgy mint: ige, melléknév, segédige) formai ismérvei, 
illetve a klasszikus japán mondat szerkezeti sajátosságai. Az elıadás keretében rövid szemelvények, 
példamondatok révén sor kerül a klasszikus irodalmi mővek eredetijével való elsı élményszerő találkozásra, 
továbbá a modern és a klasszikus nyelv egyezéseinek és eltéréseinek összevetésére, ami elısegíti a mai japán 
nyelv mélyebb szintő megismerését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum, házi dolgozat; 
• Rendszeres óralátogatás; 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Macumura Akira (1989): Meikai kotenbunpó. Meidzsi soin, Tokió. 
• Miner, Earl etc. (1985): The Princeton Companion to Classical Japanese Literature. Princeton Univ. 

Press, Princeton. 
• Nihon kotenbungaku taikei. Ivanami Soten, Tokió (kapcsolódó fejezetek). 
• Nihon kotenbungaku zensú. Sógakkan, Tokió (kapcsolódó fejezetek). 

 
 
 

MJP 2111 Klasszikus japán nyelvi konzultáció szem. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2110 (gyenge elıfeltétel) 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A konzultáció fı célja a hallgatók klasszikus nyelvi ismereteinek egyénre szabott továbbfejlesztése, a 
klasszikus japán nyelvben szerzett jártasság elmélyítése, eredeti prózai, illetve lírai szemelvények 
felhasználásával a klasszikus japán nyelv nyelvtanának begyakorlása, továbbá e szemelvények révén a 
klasszikus irodalmat reprezentáló mővekkel történı közvetlen, élményszerő találkozás. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlás (vagyis az egyes mővek részletes tartalmi és formai feldolgozása, nyelvtani elemzése) során a 
hallgatók betekintést nyernek a klasszikus irodalom történetébe, megismerkednek a próza- és lírairodalom 
tartalmi és formai jellegzetességeivel. A félév elsı felében külön hangsúllyal szerepel a japán vers ('vaka') 
formai jegyeinek elemzése, a fıbb császári antológiák ill. szerzık bemutatása. A félév második felében rövid 
szemelvényeken keresztül bemutatjuk a klasszikus japán prózairodalom fıbb mőfajait (cukuri-monogatari, uta-
monogatari, zuihicu stb.). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum, házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Tanszéki könyvtár; 
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Ajánlott irodalom: 
• Macumura Akira (1989): Meikai kotenbunpó. Meidzsi soin, Tokió. 
• Miner, Earl etc. (1985): The Princeton Companion to Classical Japanese Literature. Princeton Univ. 

Press, Princeton. 
• Nihon kotenbungaku taikei. Ivanami Soten, Tokió (kapcsolódó fejezetek). 
• Nihon kotenbungaku zensú. Sógakkan, Tokió (kapcsolódó fejezetek). 

 
 
 
 

MJP 2120, MJP 2121 Japán nyelvtudomány I. Leíró nyelvtan I–II. – A japán hangok világa (fonetika-
fonológia), morfológia, szintaxis ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
Magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
Szóbeli és 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A négy kurzusból álló tantárgy elsı két kurzusa. Célja, hogy a nyelvfejlesztés részeként a hallgatókat 
bevezesse a japán nyelv fonetikai, fonológiai, morfológiai és szintaktikai ismereteibe. A tantárgy elıfeltétel a 
differenciált szakmai ismeretek nyelvtudományi modulja tantárgyainak teljesítéséhez.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Leíró nyelvtan I.: A kurzus az általános fonetikai és fonológiai ismeretek bemutatásával párhuzamosan 
részletesen taglalja a japán nyelv hangzó oldalát, miközben a hallgatók elsajátítják a terület japán 
terminológiáját. Kiemelten foglalkozik a sztenderd japán nyelv beszédhangjainak (magánhangzók, 
mássalhangzók) csoportosítával, leírásával; a japán nyelv fonémáinak, fonotaktikai szabályrendszerének 
ismertetésével. Külön hangsúlyt kap a japán fonémaváltozások története az egyes nyelvtörténeti korokban, 
valamint a japán nyelv szupraszegmentális elemeinek (fıként hangsúlyrendszerének) általános ismertetése. 
Leíró nyelvtan II: A hagyományos japán nyelvészeti kutatások (Kokugogaku) fıbb képviselıinek (Jamada, 
Hasimoto, Tokieda) ismertetése mellett a japán nyelv külföldiek számára történı oktatása során felvetıdött 
problémák hatására az utóbbi évtizedekben Japánban kibontakozott legújabb nyelvészeti kutatások 
(Nihongogaku) alapján gyakorlati példákkal illusztrálva rendszerbe foglalja a hallgatók nyelvtani ismereteit, 
azon belül is az alaktanra (szófajtan) és szintaxisra koncentrálva. (az egyszerő mondat fajtái; mondat részei és 
azok funkciói; az igealak, igeidı és igemód kérdései; az összetett mondat fajtái és jellemzıi). A hallgatók 
elsajátítják az adott szakterület japán nyelvészeti szakszókincsét is. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a nyelvi és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló japán leíró 
nyelvészeti alapismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum, házi dolgozat;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
Leíró nyelvtan I: 
• Amanuma Jaszusi (2000): Nihongo onszeigaku. Kurosio Suppan, Tokió. 
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• Durand, Jacques–Siptár Péter (1997): Bevezetés a fonológiába. Osiris, Budapest.  
• Kassai Ilona (1998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Tsutomu, Akamatsu (1997): Japanese Phonetics, Theory and Practice. Lincom Europa, Munich.  

Leíró nyelvtan II.: 
• Gaikokudzsin no tame no mondai sirízu. 1-8, 10, 14, 15, (1987-89) Aratake Suppan, Tokió. 
• Higasinakagava–Sinonome (1996): Hitoride manaberu nihongo bunpó. International Intership Programs, 

Tokió. 
• Josikava Taketoki (1989): Nihongo bunpó njúmon. Aruku, Tokió.  
• Kiss Sándorné Székely Ilona (1998): Japán nyelvtani összefoglaló. Tárogató Kiadó, Budapest. 
• Ono Hideichi (1992): Japanese Grammar. The Hokuseido Press, Tokyo. 

 
 
 
 

MJP 2130, MJP 2131 Japán nyelvtudomány I. – Nyelvi tervezés Japánban I–II. ea. és szem. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2131 elıfeltétele MJP 2130 

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A négy kurzusból álló tantárgy második két kurzusa. Célja, hogy átfogóan ismertesse a modern japán 
nyelvészet egyik részterületének, a nyelvi tervezésnek történetét Japánban a Meidzsi-kortól kezdve napjainkig. 
A szeminárium célja az elıadáson érintett területek mélyebb megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás:  Két súlyponti kérdés áll az elıadás középpontjában: a japán nyelv sztenderdizációja (a hjódzsungo 
kialakulása) és az írásreformok. Ez utóbbi esetében bemutatásra kerülnek az egyes mozgalmak törekvései, pl. 
áttérés a latin betős átírásra, áttérés a kana írásra, javaslatok új írásrendszerek kialakítására, és a kandzsi 
számának csökkentésére. Tekintettel arra, hogy reformok végeredményét tekintve a kandzsik számának 
korlátozása hozta meg a kívánt eredményt, részleteiben ismertetem a fıbb állomásokat a 2. világháború elıtti 
javaslatoktól kezdve (hjódzsunkandzsi stb.) az 1946-ban életbe lépett Tójókandzsi táblázaton keresztül a 
jelenleg is hatályos Dzsójókanji (1981) rendeletig. Napjaink problémái közül a Dzsójókanjira irányuló 
reformkezdeményezéseket, és a jövevényszavak kérdéskörét járjuk körül. 
Szeminárium: Az egy féléves gyakorlati foglalkozás szervesen kapcsolódik a párhuzamosan futó elıadáshoz. 
Az elıadáson érintett területek mélyebb megismerése érdekében az egyes problémákhoz kapcsolódó primer 
források elemzését végezzük el. 
A korabeli dokumentumok (rendeletek, kiadványok, újságcikkek, kutatási beszámolók stb.) elemzı 
feldolgozása révén nem csak a japán nyelvpolitika történetébe nyernek a hallgatók mélyebb betekintést, hanem 
az eredeti szövegek alapján szembesülhetnek az írott japán nyelv radikális megváltozásával is, ami a 2. 
világháború lezárását követıen foganatosított kormányrendeletek eredményeztek. 
A tantárgy elsısorban a szakmai ismeretek és a  kutatói kompetenciák fejlesztését szolgálja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum, házi dolgozat;  
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Tanszéki könyvtár; 
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Ajánlott irodalom: 
Elıadás: 
• Gottlieb, Nanette (1995): Kanji Politics. Kegan Paul International.  
• Hirai Maszao (1998): Kokugo-kokudzsi mondai no rekisi. Szangensa.  
• Szató Kijodzsi (szerk. 1997): Kandzsi to kokugomondai. Kandzsi kóza 11, Meidzsi Soin. 
• Szuzuki Jaszujuki (1977): Kokugo-kokudzsi mondai no riron. Mugi Sobó.  

Szeminárium: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout). 
• Inokucsi Júicsi (1982): Meidzsi igo no kandzsiszeiszaku. Nihon Gakudzsucu Sinkókai. 
• Josida Szumio–Inokucsi Júicsi (szerk. 1962): Meidzsi ikó kokudzsi mondai soan súszei. Kazama Sobó.  
• Kokugo Kjóiku Kenkjúkai (szerk. 1969): Kokugo kokudzsi kjóiku sirjó szóran.  

 
 
 
 
 
 

MJP 2210, MJP 2211 Japán irodalomtudomány I. – Japán irodalomelméleti irányzatok a 20. században 
I–II. ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2211 elıfeltétele MJP 2210  

(gyenge elıfeltétel) 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
dr. Janó István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A négy kurzusból álló tantárgy elsı két kurzusa. Az elıadás célja, hogy korszerő általános irodalomelméleti 
ismereteket nyújtson, ugyanakkor megismertesse a hallgatókat a 20. századi japán irodalomelméleti 
irányzatokkal, a fontosabb elméletírókkal. A szeminárium keretében az elıadáson megismert irodalomelméleti 
irányzatokra vonatkozó ismeretek gyakorlati feldolgozása a cél, elıkészítve a hallgatókat az irodalomelméleti 
vagy ilyen elıismereteket feltételezı mőértelmezı szövegek önálló olvasására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: Az általános irodalomelméleti ismeretek (szerkezetelvő irodalomelmélet, hermeneutika, a 
recepcióesztétika, az irodalomtudomány mint kultúratudomány stb.) ismertetése mellett, ‒ rövid áttekintés 
után a Meidzsi restauráció utáni irodalomelmélet és irodalomkritika történetérıl (Cuboucsi Sójó: Sószecu 
Sinzui, Mori Ógai és Shójó irodalmi vitája stb.) ‒, nagyobb hangsúlyt kapnak a japán irodalomelméleti 
irányzatok és neves írók reprezentatív irodalomelméleti munkái a Meidzsi-kor végétıl (Nacume Szószeki 
Bungakuronjától) napjainkig, illetve annak a kérdésnek a körbejárása, hogy a nyugati irodalomtudományi 
irányzatok és módszerek milyen mértékben/módon alkalmazhatóak a japán irodalmi mővek értelmezésére.  
Szeminárium: Az elıadáson tárgyalt japán irodalomelméleti irányzatok és mővek közül félévenként változó 
tartalommal egy-egy irányzat, irodalomkritikusi életmő, vagy irodalomelméleti mő mélyebb megtárgyalására, 
elemzésére kerül sor. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló japán 
irodalomelméleti  alapismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Házi dolgozat; 



 

| 318 | 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 

Ajánlott irodalom: 
• Akutagava Rjúnoszuke: Irodalmi, nagyon is irodalmi. Varrók Ilona ford., In: MTA Irodalomtudományi 

Intézete Helikon Világirodalmi Figyelı (1979/1-2.). 23-37. pp. 
• Ann Jefferson et al. (szerk. 1995): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest. 
• Bókay et al. (szerk. 1998): A modern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest.  
• Bókay et al. (szerk. 2002): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest. 
• Sincsó  nihonbungaku dzsiten. (1993) Sincsósa. 

 
 
MJP 2220, MJP 2221 Japán irodalomtudomány I. – Modern japán irodalom I–II. ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2221 elıfeltétele MJP 2220  

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
dr. Janó István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A négy kurzusból álló tantárgy második két kurzusa. Elsısorban a Meidzsi és Taisó kori irodalom 
történetének, kiemelkedı íróinak és alkotásainak mélyebb, elemzı megismertetése a hallgatókkal. Az 
elıadáshoz szervesen kapcsolódó szeminárium célja egy kiemelkedı írói életmő, alkotás, stílusirányzat 
elemzése, ami képessé teszi a hallgatókat a különbözı korok és modern iskolák elméleti megközelítésének 
értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: A modern japán irodalom történetét tekinti át a Meidzsi-kortól 1945-ig, egy-egy kiemelkedı 
korszakának, irányzatának, írói életmőveknek kiemelkedı japán írók alkotásainak elemzésére fókuszálva. 
Témakörök: A modernkori irodalom kialakulását befolyásoló társadalmi, politikai mozgások; a nyugati hatás 
megjelenése a japán irodalomban; a fordításirodalom a Meidzsi-korban és a politikai regény; irodalmi 
mozgalmak a próza, a költészet és a dráma területén; a nyugati értelemben vett regény kibontakozása és sajátos 
japán változatának, az “énregénynek” a története. A modern japán regény legkiemelkedıbb képviselıi és 
tendenciái.  
Szeminárium: Egy vagy több modern japán szerzı, (élet)mő, stílusirányzat bemutatása. Félévenként változó 
tartalommal egy vagy több kortárs író életmővének bemutatása, illetve egy-egy alkotásának sokoldalú, 
analitikus módszerrel történı elemzı vizsgálata, a hallgatók bevonása a kutató munkába olyan módon, hogy a 
szemináriumi munka keretében az oktató irányításával a Magyarországon még feldolgozatlan írói életmőveket, 
alkotásokat és stílusirányzatokat bemutató monográfiák összeállításában is közremőködnek.  
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk, kutatói kompetenciáik és elemzı készségük 
fejlesztését szolgáló modern japán irodalmi ismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
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Ajánlott irodalom: 
• A tárgyalt korszakok íróinak magyar fordításban megjelent alkotásai. 
• Lewell, John (1993): Modern Japanese Novelists, A Biographical dictionary. Kodansha.  
• Rimer, Thomas (1991): A Reader's Guide to Japanese Literature. Kodansha International.  
• Sincsó  nihonbungaku dzsiten.  (1993) Sincsósa.  

 
 

MJP 2310, MJP 2311 A modern japán történelem kérdései I–II. ea. és szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2311 elıfeltétele MJP 2310 

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V + É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Szóbeli és 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modernkori japán történelem átfogó rendszeres ismertetése, a történelmi és társadalmi változások 
összefüggéseinek bemutatása. Viták a szakirodalomban a modern japán történelem kérdéseirıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az MA képzés szakmai törzsanyagának részeként a mesterképzésben résztvevık számára a japán történelem 
és eszmetörténet kérdéseit tárgyalja a kurzus. Az elıadás keretében az oktató áttekinti a vizsgára kijelölt 
témaköröket. A szemináriumi foglalkozásokon a hallgatók a tanár vezetésével, irányításával tanulmányozzák a 
modern Japán kialakulásának körülményeit, a 19-20. századi japán átalakulások történetét. A foglalkozásokon 
a különbözı szakirodalom közös megbeszélése, a vélemények ütköztetése zajlik. A hallgatók a félév során 
önálló kutatómunkát folytatnak a szakirodalom alapján egy-egy megadott szőkebb témakörre vonatkozóan. Ezt 
kiselıadás, illetve írásos szemináriumi dolgozat formájában összegzik.  
Témakörök: A Meidzsi-kori átalakulás, Japán nyugati mintára való átalakításának eseményei és körülményei. A 
gazdaság átalakulása, a politikai rendszer reformja. A társadalom átalakulása, a nyugati mőveltség és tudás 
megjelenése. Japán változó helye Ázsiában és a világpolitikában, külpolitikai események. Japán a 20. 
században: átalakítások sora. Az elsı világháború és hatása Japánra, a liberális húszas évek. A gazdasági válság 
és következményei Japánra: militarizálódás, ultranacionalizmus, területi terjeszkedés. A második világháborús 
veszteség utáni újabb átalakulás: amerikai megszállás, újjáépítés, gazdasági talpraállás, majd „a japán csoda.” 
A hallgatók legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, kutatásra, a szakirodalom értelmezésére, a különbözı 
irányzatok közötti eligazodásra a japán történelem értelmezésében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum;  
• Házi dolgozat; 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Internet-források;  

Ajánlott irodalom: 
• Beasley, W. G. (1985): The Modern History of Japan. London.  
• Hunter, Janet E. (1989): The Emergence of Modern Japan. Longman.  
• Reischauer, Edwin O. (1995): Japán története. Magyar könyvklub.  
• The Cambridge History of Japan. 1-6.köt. (1988-1999) Cambridge.  
• Waswo, Ann (1996): Modern Japanese society 1868-1994. Oxford.  
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MJP 2410, MJP 2411 Bevezetés a japán társadalomba, politikába, gazdaságba I–II. ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2411 elıfeltétele MJP 2410 

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V + É 
Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az MA képzés részeként, a hároméves BA képzés ilyen irányú elızményeire és eredményeire építve, 
megalapozni a japán társadalom történeti folyamatainak, mai intézményi és rétegzıdési szerkezeteinek, 
valamint mőködési problémáinak és változási tendenciáinak fıbb kérdéseiben való önálló tájékozódás 
képességét, elıkészíteni és segíteni a képzés során elsajátított más irányú ismeretek gyakorlati alkalmazását, 
továbbá a tanulmányaikat folytatók számára alapozást nyújtani a PhD fokozatú képzés vonatkozó 
stúdiumaihoz. A szeminárium célja a hasonló tárgykörő elıadás gyakorlati foglalkozással való kiegészítése, a 
szakdolgozati témaválasztás orientálása, a kapcsolódó témákban elinduló szakdolgozati munkálatok 
támogatása; tartalmilag a japán társadalomra vonatkozó ismeretek bıvítése, rendszerezése, elmélyítése és 
alkalmazása, az ehhez szükséges jártasságok fejlesztése, a tárgykörben önálló tájékozódásra, saját álláspontok 
kialakítására való felkészítés. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: A tantárgy általános tematikájában elsısorban a következı kérdéskörök elıadási keretek közötti 
feldolgozását célozza: a japán modernizáció társadalomtörténeti elızményei és folyamatai (Tokugava örökség, 
„elsı” és „második modernizáció”), a mai japán társadalom intézményi szerkezetei (ezen belül fıként a család, 
a gazdaság, a politika, az oktatás és a vallás intézményei, valamint ezek változásai). Szintetikus, a kultúrák és 
intézmények közötti kölcsönhatásokat figyelembe vevı megközelítésben vizsgál olyan, a mai japán 
tudományosságban, társadalomban, valamint a nemzetközi szakkutatásban és közvitában súlyponti 
kérdésköröket, mint a japáni népesedés, társadalmi rétegzıdés és mobilitás, a „japán kapitalizmus”, a „japán 
demokrácia”, a „japán vallás” problémái, vagy az elitek szerepe és utánpótlása.  
Szeminárium: A tantárgy általános tematikájában az elıadáson tárgyalt kérdéskörök szemináriumi keretek 
közötti feldolgozását célozza. A kérdések feldolgozásának a közvetlen tényanyag elsajátításán túl célja az 
önálló tényfeltáráshoz és feladatmegoldáshoz szükséges forrás-ismereti, elméleti és módszertani felkészültség 
fejlesztése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 
• Referátum; 
• Házi dolgozat;  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás;  
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization, A Comparative View. Chicago University Press. 
• Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure. University of Tokyo Press, 2nd ed. 
• Nakane, Ch. (1973): Japanese Society. Penguin. 
• Okimoto, D. I., Th. P. Rohlen (eds.) (1988): Inside the Japanese System. Stanford University Press. 
• Sugimoto, Y. (2002): An Introduction to Japanese Society (Contemporary Japanese Society). Cambridge 

University Press, 2nd ed. 
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MJP  2140 Hagyományos prózairodalmi nyelvi ismeretek ea. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Szemerey Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
a klasszikus japán nyelvi ismeretek elsajátítása után a hallgatók megismertetése a premodern kor prózairodalmi 
nyelvével, bevezetése a kanbun szövegek olvasásába, mely a japanológia egyes területeinek mőveléséhez, 
illetve a japán kultúra kínai gyökereinek jobb megértéséhez szükséges. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a japán premodern kor írott nyelvének jellegzetességeibe, változásaiba (szóróbun, kanbun, kanbun 
kundokutai, vakankonkóbun stb.),  illetve a kanbun – klasszikus kínai nyelven kb. a Szung-korig íródott 
szövegek és az ezen nyelv szabályai szerint Japánban megfogalmazott szövegek – megértéséhez szükséges 
alapvetı ismeretekbe (a kínai írásjegyek; az összetett szavak szerkezete; a kanbun mondatok szerkezete; a 
'kundoku' stílus; ugyanazon jelek különbözı 'kun' olvasatai; azonos 'kun' olvasatok különbözı jelei; alapvetı 
mondatszerkezetek; 'dzsodzsi' segéd-partikula; szemelvények). Mivel a kurzust elsısorban a japán nyelvet (és 
kultúrát) tanuló hallgatók látogatják, a kanbun szövegek esetében nem elsıdleges cél a klasszikus kínai 
szövegek, írásjegyek eredeti kínai nyelvő olvasása. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a szövegek helyes nyelvtani 
és tartalmi elemzésének elsajátíttatása. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai ismereteik és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló 
hagyományos prózairodalmi nyelvi alapismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Aikó Dzsiró (2008): Jo ni mo ucukusii bungo njúmon. Karjúsa. 
• Haenisch, E. (1975): Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache, Textband. VEB Verlag 

Enzyklopaedie, Leipzig. 
• Karlgren, Bernhard (1974): Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese. Dover Publications, Inc., 

New York. 
• Komai A.: An Introduction to Japanese Kanbun. Nagoya 
• Seeley, C. (1991): A History of Writing in Japan. Brill's Japanese Studies Library, 3, Leiden; New York: 

E. J. Brill. 
• Taku Koicsi (1990): Taku no kanbun hósiki 110. Jojogi Library, Tokió. 
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MJP 2610 – Ókori és középkori japán esztétika- és mővészettörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mecsi Beatrix 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán kultúra, mővészet és irodalom mélyebb összefüggéseinek megértése, az ókori és középkori Japán 
mővészet történetének, esztétikai eszményeinek  bemutatása interdiszciplináris megközelítésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A japán és a nyugati mővészetfogalom meghatározása, a japán ókor és középkor esztétikai kategóriái (mono no 
avare, júgen) és ezek megnyilvánulásai az irodalomban, a kalligráfiában és a japán mővészet egyéb ágaiban 
(képzımővészet, kertmővészet, építészet stb.), a zen esztétikája (vabi, sabi). A japán esztétikai eszmények 
filozófiai tartalma. Az elıadás kiemelten foglalkozik a képtekercsfestészettel, a buddhizmus mővészetre 
gyakorolt hatásaival is. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló japán 
esztétikai és mővészettörténeti ismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom,; 
• Tanszéki könyvtár;  
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Internet-források; 
• Múzeumi anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• Ferenczy László (1994): Hó, hold, cseresznyevirág (Japán fametszetek világa). Képzımővészeti Kiadó.  
• Hume, Nancy G. (1995): Japanese Aesthetics and Culture: A Reader.  State University of New York 

Press.  
• Itó N.-Maeda T. (1980): Japán mővészet. Corvina.  
• Molnár Pál (szerk. 2007): Japán mővészettörténeti diakollekció digitalizált adatbázisa. KRE, Japanológia 

Tanszék. 
• Musakódzsi Minoru (1990):  Emaki no rekisi. Nihon Rekisi Gakkai Ed. Tokió: Josikava Kóbunkan.  
• Ueda, Makoto (1961): Zeami on Art: A Chapter for the History of Japanese Aesthetics. In: The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, Vol. 20, No. 1 (Autumn). Blackwell Publishing, pp. 73-79. 
 

MJP 2620 Ókori és középkori japán vallás- és egyháztörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A BA képzés ilyen irányú elızményeire és eredményeire építve megalapozni a japán vallás- és 
filozófiatörténet fıbb kérdéseiben való önálló tájékozódás képességét, továbbá a tanulmányaikat folytatók 
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számára alapozást nyújtani a PhD fokozatú képzés vonatkozó stúdiumaihoz. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A sintó kezdetei, mitológiai és népi gyökerei történeti változásai, ideológiája, etikai elvei; a buddhizmus és a 
konfucianizmus megjelenése Japánban és korai irányzatai; az ezoterikus buddhizmus és a sintó kölcsönhatásai; 
új buddhista irányzatok megjelenése a középkorban és a zen buddhizmus. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 
• Évközi olvasmányok; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Bellinger, Gerhard, J. (1993): Nagy valláskalauz. Budapest: Akadémiai Kiadó.  
• Eliade, Mircea (1998): Vallási hiedelmek és eszmék története. Budapest, Osiris Kiadó. 
• Hori, Ichiro (1972): Japanese Religion. Kodansha. 
• Hori, Ichiro. Folk Religion in Japan: Continuity and Change. Joseph M. Kitagawa and Alan L. Miller. 

(eds., 1968) Chicago, Ill.: University of Chicago Press.  
• Reader, Ian (2000): A sintoizmus. Vallások világa sorozat, Kossuth Kiadó.  
• St. Ruth, Diana & Richard (2000): A Zen buddhizmus. Vallások világa sorozat, Kossuth Kiadó. 

 
 
 

MJP 3111 Klasszikus japán nyelv és irodalom  – klasszikus japán irodalmi szövegek szem. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 2110 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Klasszikus japán nyelv és irodalom címő három kurzusból álló tantárgy kötelezıen választható kurzusa. A 
klasszikus japán irodalmi szövegek elemzı olvasása, és ezáltal a klasszikus japán irodalom legjelentısebb 
szerzıinek, mőveinek és mőfajainak mélyebb megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az eredeti kéziratok fakszimile kiadásának párhuzamos használatával lehetıség nyílik a kéziratolvasás 
alapjainak elsajátítására is. Távlati célként az egyes szemelvények magyar nyelvő fordítása, és egy klasszikus 
irodalmi szöveggyőjtemény összeállítása is megfogalmazható. 
Részben a hallgatók igényeinek megfelelıen tárgyaljuk egyrészt a japán líra, másrészt a prózairodalom 
legfontosabb mőveit (hosszabb terjedelmő mővek esetében szemelvények formájában). A mővek nagyrészt a 
Heian-korból kerülnek ki, de kitekintünk a korábbi (Nara) és késıbbi (Kamakura) korszakokra is. 
Líra (versgyőjtemények): Manjósú, Kokinsú, Sinkokinsú 
Próza:  
Monogatari irodalom: Taketori monogatari, Isze monogatari, Gendzsi monogatari, 
Nikki irodalom: Tosza nikki, Kageró nikki 
Zuihicu irodalom: Makura no szósi, Hódzsóki, Curezuregusza 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum;  
• Szemináriumi dolgozat; 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Tanszéki könyvtár;  

Ajánlott irodalom: 
• Nihon kotenbungaku taikei. Ivanami Soten, Tokió. (kapcsolódó fejezetek) 
• Nihon kotenbungaku zensú. Sógakkan, Tokió. (kapcsolódó fejezetek) 

 
 
 

MJP 3121 Japán nyelvtudomány II. – Nyelvészeti kutatószeminárium – keigo  
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható  

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán nyelvtudomány II. három kurzusból álló tantárgy elsı kurzusa. Célja a japán nyelv és a japán kultúra 
mélyebb szociolingvisztikai összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszerek 
megismerése, a japán nyelvészetre vonatkozó ismeretek bıvítése, rendszerezése, elmélyítése és alkalmazása, 
az ehhez szükséges jártasságok fejlesztése, a tárgykörben önálló tájékozódásra, saját kutatási téma kialakítására 
ösztönzés. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
nyelvhasználat (keigo) adekvát használata. A szeminárium során – feltételezve a hallgatók témára vonatkozó 
elıtanulmányait – lehetıség nyílik a kérdéskör alapos vizsgálatára a legfrissebb kutatási eredmények 
felhasználásával. 
A félév elsı felében az elméleti ismeretek beható tanulmányozására kerül sor ( a keigo múltja, tipológiája: 
teineigo-szonkeigo-kendzsógo, mai tendenciák a keigo használatában stb.). Ezt követi a gyakorlati 
felhasználás, ahol részletesen ismertetésre kerülnek az egyes típusok képzési módjai, felhasználási lehetıségei.  
A szeminárium kiegészítése az Udvarias nyelv I-II. a 3. illetve 4. félévben, melyek közül egy kurzus felvétele 
kötelezı, egy szabadon választható. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló 
mélyebb japán nyelvészeti ismereteket, kutatási módszereket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Szemináriumi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató által elkészített, sokszorosított segédanyag (handout); 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Hirabajasi Josiszuke–Hama Jumiko (1996): Keigo. Gaikokudzsin no tame no nihongo reibun-mondai 

sirízu 10, Aratake Suppan. 
• Kikucsi Jaszuto (1994).: Keigo. Kadokava Soten. 
• Minami Fudzsio (1987): Keigo. Ivanami Soten. 
• Nomoto Kikuo (1995): Keigo o cukaikonaszu. Kódansa.  
• Sin Kotoba sirízu 2,4 Keigo hen. (1995/1996) Bunkacsó. 
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MJP 3131 Japán nyelvtudomány II. – Tutoriális kurzus – japán nyelvészet szem. 

Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható  

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán nyelvtudomány II. három kurzusból álló tantárgy második kurzusa. A tutorális jellegő kurzus a 
differenciált szakmai ismeretek kötelezıen választható nyelvtudományi moduljához kapcsolódik. Feladata a 
japán nyelvészet és a nyelvtudomány témáit tanulmányozni kívánó mesterszakos hallgatók tanulmányainak 
támogatása kiscsoportos vagy akár egyéni konzultáció formájában; az önálló kutatásra ösztönzés, az eredeti 
látás- és gondolkodásmód, a kritikai attitüd fejlesztése, a felvetett kérdéskörök lényegretörı, problémacentrikus 
megközelítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematikájában a szeminárium a tanár és a hallgatók által választott kérdésköröknek, a kapcsolódó 
szakirodalomnak az áttekintését és feldolgozását, valamint a hallgatók erre vonatkozó kérdéseinek áttekintését 
célozza. Követelmény a kijelölt témákról a megadott olvasmánylista alapján esszé írása és az esszé 
megvitatása. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk és kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló 
mélyebb japán nyelvészeti ismereteket, kutatási módszereket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum;  
• Szemináriumi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Japán nyelvészeti szakfolyóiratok tematikus számai; 
• Tanszéki könyvtár;  

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók témájához kapcsolódó szakirodalom (változó) 

 
 
 

MJP 3141 Nyelvészeti szakszövegolvasás szem. 
Tantárgy felelıse: 
Máté Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Máté Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható  

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán nyelvtudomány II. három kurzusból álló tantárgy harmadik kurzusa. A tutorális jellegő kurzus célja 
kettıs: a magas színtő szakmai munka végzésére képessé tevı japán nyelvismeret fejlesztése mellett felkészítés 
a tanulmányok doktori képzés keretében történı folytatására.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egy féléves gyakorlati kurzus során (a hallgatói igényekhez is alkalmazkodva) lehetıség nyílik A: egy adott 
nyelvészeti szakterületre fókuszálva, annak alapvetı szakirodalmát (a klasszikusnak számító tanulmányokat és 
a legfrissebb kutatási eredményeket) a maga teljességében feldolgozni, illetve B: több szakterület egy-egy 
fontosabb tanulmányának elemzése révén betekintést nyerni az egyes szakterületek legfrissebb kutatási 
eredményeibe. 
Az egyes témakörök: fonetika/fonológia, írásjegykutatás, lexikológia/ lexikográfia, grammatika (morfológia, 
szintaxis), dialektológia, szociolingvisztika stb. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum;  
• Szemináriumi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Japán nyelvészeti szakfolyóiratok tematikus számai; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók témájához kapcsolódó szakirodalom (változó) 

 
 
 
 
 
MJP 3210, MJP 3211 Japán irodalomtudomány II. – kortárs japán  irodalom I–II. ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 3211 elıfeltétele MJP 3210  

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán irodalomtudomány II. négy kurzusból álló tantárgy elsı két kurzusa. A kortárs japán irodalom íróinak 
és alkotásainak mélyebb, elemzı megismertetése a hallgatókkal. Az elıadáshoz szervesen kapcsolódó 
szeminárium célja egy kiemelkedı írói életmő, alkotás, stílusirányzat elemzése, ami képessé teszi a hallgatókat 
korunk Japánjának és a kortárs iskoláknak az elméleti értékelésére, és az önálló kritikai érzék fejlesztésére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: Az elıadás részletesen bemutatja a kortárs irodalom történetét elsısorban az 1945 utáni japán 
irodalmi tendenciákra fókuszálva. Témakörök: a háborút követı japán irodalom jellegzetességei, a háború elıtt 
is publikáló nagy írók (Nagai Kafú, Siga Naoja, Tanizaki Dzsunicsiró, Dazai Oszamu, Kavabata Jaszunari);  
háború utáni írói csoportok, a háborús élmények megjelenése az irodalomban; az après-guerre csoport írói és 
az egzisztrencializmus (Noma Hirosi stb.); a nagy kortárs írók, Misima Jukio,  Óe Kenzaburó, Inoue Jaszusi 
stb.; mai tendenciák, írók és a digitális média kihívásai; japán líra 1945 után. 
Szeminárium: Egy kortárs japán szerzı, (élet)mő, stílusirányzat bemutatása. Félévenként változó tartalommal 
egy-egy kortárs író/költı életmővének bemutatása, illetve egy alkotásának/alkotásainak sokoldalú, analitikus 
módszerrel történı elemzı vizsgálata, a hallgatók bevonása a kutató munkába olyan módon, hogy a 
szemináriumi munka keretében az oktató irányításával a Magyarországon még feldolgozatlan kortárs írói 
életmőveket, kortárs alkotásokat és stílusirányzatokat bemutató monográfiák összeállításában is 
közremőködnek. 
A tantárgy révén a hallgatók elsajátítják a szakmai tudásuk, kutatói kompetenciáik fejlesztését szolgáló kortárs 
japán irodalmi ismereteket, elemzési és kutatási módszereket. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Szemináriumi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Nagyszámú internete-forrás; 
• Multimédia anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
Elıadás: 
• Cassegard, Carl: Shock and Naturalization in Contemporary Japanese Literature. Folkestone: Global 

Oriental, 2007. 
• Chikuma bunko, Chikuma sobó. A könyvsorozat vonatkozó kötetei. 
• Keene, Donald (1995-1997): Nihonbungaku no rekisi kindai-gendaihen 1-9. Csúó Kóronsa.  
• Nakamura Micuo (1990): Nihon no gendaisószecu. Ivanami Sinso  
• Shinchō  nihonbungaku jiten. (1988) Sincsósa. 

Szeminárium: 
• Az elemzés tárgyaként választott szerzıi életmőnek megfelelıen változó. 
• Amennyiben van, az adott félévben tárgyalt író magyar fordításban is megjelent alkotásai. 

 
 
 
 
 

MJP 3221 Tutoriális kurzus – japán irodalom  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
Dr. Vihar Judit 
dr. Janó István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli és  

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japaán irodalomtudomány II. négy kurzusból álló tantárgy harmadik kurzusa. A tutorális jellegő kurzus a 
differenciált szakmai ismeretek kötelezıen választható irodalomtudományi moduljához kapcsolódik. Feladata 
a japán irodalom témáit tanulmányozni kívánó mesterszakos hallgatók tanulmányainak támogatása 
kiscsoportos vagy akár egyéni konzultáció formájában; az önálló kutatásra ösztönzés, az eredeti látás- és 
gondolkodásmód, a kritikai attitüd fejlesztése, a felvetett kérdéskörök lényegretörı, problémacentrikus 
megközelítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematikájában a szeminárium a tanár és a hallgatók által választott kérdésköröknek, a kapcsolódó 
szakirodalomnak az áttekintését és feldolgozását, valamint a hallgatók erre vonatkozó kérdéseinek áttekintését 
célozza. Követelmény a kijelölt témákról a megadott olvasmánylista alapján esszé írása és az esszé 
megvitatása.  
A tantárgy a hallgatók szakmai tudásának, kutatói kompetenciáinak, elemzıkészségének fejlesztését szolgálja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Szemináriumi dolgozat; 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Multimédia anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók választott témájához kapcsolódó szakirodalom. 

 
 
 

MJP 3231 Japán irodalmi szövegelemzés szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Varrók Ilona 
dr. Janó István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán irodalomtudomány II. négy kurzusból álló tantárgy negyedik kurzusa. A tutorális jellegő kurzus célja 
a magas színtő szakmai munka végzésére képessé tevı japán nyelvismeret fejlesztése. Célja továbbá a japán 
nyelv, irodalom, esztétika és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges 
kutatási módszerek megismertetése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom, a kultúra, valamint az esztétika kapcsolatára építve, a félév során a szeminárium gyakorlati 
példákkal illusztrálja a szintetikus látásmód fontosságát, az elméleti tájékozódás és gyakorlati szövegvizsgálat 
egymásra épülését. A japán irodalmi szövegek sajátosságainak problémaorientált tárgyalásából kiindulva 
rávilágít a nyelvhasználat módozataira, a stiláris jellegzetességekre, a japán nyelvterület irodalmi 
kommunikációjának sajátosságaira. Emellett megismertet az irodalomtudomány legalapvetıbb terminus 
technicusaival és módszereivel, eszközrendszert adva a hallgatók  kezébe azok elméleti és gyakorlati 
alkalmazásához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Referátum; 
• Házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom; 
• Tanszéki könyvtár; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Multimédia anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• A tantárgy jellegébıl adódóan változó. 
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MJP 3310, MJP 3311 Japán történettudomány – magyar–japán kapcsolatok I–II. 
ea. és szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 3311 elıfeltétele MJP 3310 

(gyenge elıfeltétel) 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az MA képzés differenciált anyagában, a kötelezıen választható modulok között a Japán történettudomány 
négy kurzusból álló tantárgy kutatószemináriumának célja a magyar-japán kapcsolatok történetének kutatása, 
feltárása, a hallgatók saját kutatómunkája alapján. A tantárgy célja ugyanakkor tudományos mőhely kialakítása 
a hallgatók közremőködésével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: I. témakör: A magyar-japán kapcsolatok kezdetei: az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán 
kapcsolatfelvétele. Az elsı magyar utazók Japánban, úti élményeik, útleírásaik, emlékirataik, levelezésük. Az 
elsı benyomások Japánról, a magyar utazók elsı Japán-képe. Az elsı szakmunkák Japánról. Az utazók és 
Japánnal foglalkozók életrajza, életútja, mővei. Japánnal foglalkozó elıadások, tudományos társaságok, 
személyek. A magyar sajtó Japán-képe. Japánok Magyarországon, útjuk visszhangja. Japán helye a világban – 
magyar szemszögbıl. Az elsı világháború hatása a magyar-japán kapcsolatokra. II. témakör: Az elsı 
világháború utáni magyar-japán kapcsolatok: változások a kapcsolatok jellegében. Ideológiai háttér: a 
turanizmus ideológiája. Japán a magyar turanizmusban. Japánnal foglalkozó társaságok, egyesületek, 
személyek munkássága, tevékenysége. Japán tárgyú elıadások, nyelvtanfolyamok. Japánok Magyarországon. 
Japán átalakuló képe Magyarországon. A kapcsolattartás eseményei. Politikai szövetség, hivatalos kapcsolatok, 
kulturális egyezmény. A kapcsolat visszhangja Japánban. 
Szeminárium: A hallgatóknak tanári irányítás mellett önálló kutatást kell végezniük levéltárban, korabeli 
sajtóban. Kutatásaikat referátumokban, majd félév végére házi dolgozatban összegzik. A foglalkozásokon a 
tanár általános áttekintést ad a korszak jellegérıl és a kapcsolatok általános történetérıl, az elızetesen kiadott 
olvasmányjegyzéket közösen feldolgozzák, és a hallgatók önálló kutatómunkájukról referálnak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 
• Referátum; 
• Házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom 
• Tanszéki könyvtár 

Ajánlott irodalom: 
• Farkas Ildikó (1993): A turánizmus. Magyar Tudomány 93/7. 
• Farkas Ildikó (1996): A magyar-japán kulturális kapcsolatok jellege a két világháború közötti korszakban. 

ELTE Japán-Tanulmányok 1. Bp.  
• Nagy Iván (1943): Magyar-Japán kapcsolatok. In: Nagy-Kelet-Ázsia Bp.  
• Török László (1941): A Turáni Társaság és a magyar-japán kapcsolatok. Turán  41/3. 145-158. 
• Umemura Yuko (2006): A Japán-tengertıl a Duna-partig. Bp.  
• Farkas Ildikó et al. szerk. (2009): Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetébıl. Eötvös Kiadó, 

Budapest. 
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MJP 3321 Japán történettudomány – tutoriális kurzus  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán történettudomány címő, négy kurzusból álló tantárgy harmadik kurzusa. A tutorális jellegő kurzus a 
differenciált szakmai ismeretek kötelezıen választható történettudományi moduljához kapcsolódik. Feladata a 
japán történelem (elsısorban a magyar – japán kapcsolatok) témáit tanulmányozni kívánó mesterszakos 
hallgatók tanulmányainak támogatása kiscsoportos vagy akár egyéni konzultáció formájában; az önálló 
kutatásra ösztönzés, az eredeti látás- és gondolkodásmód, a kritikai attitőd fejlesztése, a felvetett kérdéskörök 
lényegre törı, probléma-centrikus megközelítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematikájában a szeminárium a tanár és a hallgatók által választott kérdésköröknek, a kapcsolódó 
szakirodalomnak az áttekintését és feldolgozását, valamint a hallgatók erre vonatkozó kérdéseinek áttekintését 
célozza. Követelmény a kijelölt témákról a megadott olvasmánylista alapján esszé írása és az esszé 
megvitatása.  
A tantárgy a hallgatók szakmai tudásának, kutatói kompetenciáinak, elemzıkészségének fejlesztését szolgálja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Évközi olvasmányok; 
• Házi dolgozat; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A hallgatók témájához kapcsolódó szakirodalom; 

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók témájához kapcsolódó szakirodalom. 

 
 

MJP 3331 Japán történettudomány – történelmi szakszövegolvasás  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Farkas Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Japán történettudomány címő, négy kurzusból álló tantárgy negyedik kurzusa. A tutorális jellegő kurzus 
célja a japán történelem mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási 
módszerek megismertetése, a mesterképzésben részt vevı hallgatók bevezetése a japán történelemmel 
foglalkozó japán nyelvő szakirodalom olvasásába. Célja továbbá a magas színtő szakmai munka végzésére 
képessé tevı japán nyelvismeret fejlesztése mellett felkészítés a tanulmányok doktori képzés keretében történı 
folytatására.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók önálló munkáját az oktató segíti, ellenırzi. Félév végén záródolgozatként japán nyelvő 
szakszöveget fordítanak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Záródolgozat;  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakirodalom 

Ajánlott irodalom: 
• A Topical History of Japan. (1981) School of Oriental and African Studies. London University, (Japán 

nyelvő) 
 
 
 
 

MJP 3610 Japán mővelıdés- és kultúrtörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Varrók Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán kultúra sajátos arculatának kialakulásában meghatározó szellemi, mővészeti irányzatokra vonatkozó 
ismeretek, a kortárs képzımővészeti, filmes, zenei ismeretek, illetve a japán színházkultúra ismeretének 
elmélyítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Panelrendszerő elıadás, melynek keretében a hallgatók a BA keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán 
szakirányán a japán kultúráról szerzett ismereteiket elmélyítik. A japán mővelıdés- és kultúrtörténet átfogó 
áttekintése után a tantárgyfelelıs szervezésében a szak oktatói mellett esetenként az egyes témák neves hazai 
és külföldi szakértıinek meghívásával a hallgatók betekintést nyernek a japán színházi hagyományokba, a mai 
japán színházmővészetbe, a japán filmtörténetbe, a japán képzı- és iparmővészet, a japán építımővészet 
fontosabb modernkori irányzataiba, a japán zenei hagyományokba, illetve a japán-magyar zenei kapcsolatok 
kérdéskörébe. Az elıadások tematikája és a szakirodalom alapján vizsgán adnak számot ismereteikrıl. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Internet-források;  

Ajánlott irodalom: 
• Berkes Ildikó (1991): Kurosawa Akira. Magyar Filmintézet  
• Berkes Ildikó (1997): A japán film világa. Magyar Filmintézet 
• Duró Gyızı (1987): A bunraku avagy embereket mozgató bábok. In: SZÍNHÁZ, december, 38-46. pp. 
• Ferenczy László (1981): Japán iparmővészet, (XVII—XIX. század). Budapest: Corvina  
• Ito Nobuo et al. (1980): Japán mővészet. Corvina Kiadó 
• Kárpáti János (1998): Tánc a mennyei barlang elıtt : zene és mítosz a japán rituális hagyományban: a 

kagura. Kávé Kiadó, Budapest  
• Kárpáti János (1998): Kelet zenéje. Gemini Kiadó, Budapest  
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• Kokubu Tamotsu (1984): A japán színház. Gondolat Könyvkiadó  
• Newland, A.–Uhlenbeck, C. (szerk. 1994): Japán fametszetek. Corvina Kiadó 
• Nó-drámák. Középkori japán színjátékok. Kemenczky Judit fordításában. Duró Gyızı bevezetı 

tanulmánya Bp., 1994., Orpheusz Könyvkiadó 
• Szentirmai József (1983): Japán építészete. Corvina Kiadó Vállalat 
• Vekerdy Tamás (1974): A színészi hatás eszközei - Zeami mester mővei szerint: Lélektani elemzés. 

Magvetı Könyvkiadó  
 
 
 

MJP 3240 Haiku költészet ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A japán költıi mőfajok megismerésén, élvezetén keresztül a japán irodalom, kultúra, esztétika mélyebb 
megértése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A haikai költészet kialakulása, kapcsolata korábbi keletkezéső mőfajokkal (vaka, renga), létrejöttének 
társadalmi körülményei; korai haikai irányzatok; a haikai mőfaját irodalmi szintre emelı Macuo Basó és mővei 
(hokku, renga, haibun, kikóbun mőfajokban); Bashó iskolája és a Genroku-kori virágzás, majd a Bashó utáni 
hanyatlás; Josza Buszon és a haikai újjászületése; Kobajasi Issza és az Edo-kor végének haikai-költészete; 
Maszaoka Siki, a haikai megújítója, a haiku elnevezés megalkotója. A haiga, a haibun mőfaja. A modern haiku 
Japánban, Európában és ezen belül Magyarországon. 
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a világirodalomban és a magyar irodalomban ma igen elterjedt 
haiku költészettel. Képessé válnak haiku írására, mőfordítására. Ezen kívül közösen is készítünk láncverseket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres óralátogatás; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Basó Dzsihicu Oku no Hozsomicsi (1997) Ivanami Soten.  
• Buszon Zensú 1. (1992) Kōdansha. 
• Haibungaku Daidzsiten. (1995) Kadokava Soten.  
• Keene, Donald (1978): World within Walls, Japanese Literature of the Pre-Modern Era. Grove Press, 

New York. 
• Kinszei Haiku Haibun sú. (1972) Sógakukan. 
• Macuo Basó sú. (1972) Sógakukan. 
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MJP 3410,  MJP 3411 Japán gazdasági intézmények és összehasonlító üzleti kultúra I–II. ea. és szem. 
Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

ea. kötelezıen 
választható, szem. 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakirányán szerzett gazdasági, menedzsment ismeretek 
bıvítése. Célja továbbá az MA képzés részeként bevezetést adni a japán gazdaságnak és üzleti gyakorlatnak a 
kultúra és az intézmény fogalmaira alapozott összehasonlító tipológiai elemzése és értelmezése alapkérdéseibe, 
szakirodalmába és információforrásaiba, elıkészíteni az MA képzést lezáró ilyen irányú dolgozati és vizsga-
kötelezettségek teljesítését, segíteni a képzés során elsajátított egyéb japán-vonatkozású szakismeretek 
gyakorlati alkalmazását.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elıadás: A gazdaság és az üzleti gyakorlat összehasonlító kulturális vizsgálatának általános elméleti, 
módszertani kérdései, az összehasonlító intézményi elemzés perspektívája; a japán gazdaság kulturális 
típusának történeti dimenziói; a mai intézményi rend történeti eredete és alakulása 1945-ig; a II. világháború 
utáni „japán gazdasági modell” feltételrendszere és mőködésmódja 1990-ig; a „japán gazdasági modell” 
feltételrendszerének és mőködésmódjának változásai 1990 óta; a japán gazdaság tipológiai besorolására tett 
(„neoklasszikus”, „revizionista”, „civilizációs” stb.) kísérletek eredményei és korlátai. A tárgyalás 
megkülönbözetett figyelmet fordít a gazdaság intézményi szerkezetében a vállalati és a vállalatközi viszonyok, 
valamint az üzleti gyakorlat sajátosságaira, de kiterjed a gazdasági és a gazdaságon kívüli intézmények közötti, 
valamint a nemzetközi folyamatokkal való kölcsönhatásokra is. Így rendszeres megközelítésben vizsgál olyan, 
gyakran vitatott kérdéseket, mint a gazdasági és más (családi, oktatási, politikai, vallási) intézményi szférák 
kapcsolata, a japán gazdasági berendezkedés regionális és globális feltételezettségének összefüggései, vagy a 
„kapitalizmusok” és a „japán kapitalizmus” problémái. A feldolgozás külön szempontja a magyar és közép-
európai vonatkozások érvényesítése. 
Szeminárium: A gazdaság és az üzleti gyakorlat összehasonlító kulturális vizsgálatának elméleti és 
módszertani kérdései, az összehasonlító intézményi elemzés alkalmazása. A tantárgy általános tematikáján 
belül a szemináriumi munka az elıadáson tárgyalt kérdéskörök feldolgozását célozza. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 
• Referátum, házi dolgozat.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Video- és multimédia-anyagok; 
• Nagyszámú internet-forrás; 
• Tanszéki könyvtár; 

Ajánlott irodalom: 
• Aoki, M. et al. (eds., 2007): Corporate Governance in Japan: Institutional Change and Organizational 

Diversity. Oxford University Press. 
• Dore, R. & D.H. Whittaker (2001): Social Evolution, Economic Development, and Culture: What it means 

to take Japan seriously. Edward Elgar. 
• Hopt, K. et al. (eds., 2006): Corporate Governance in Context: Corporations, States, and Markets in 

Europe, Japan, and the U. Oxford University Press.  
• Tolliday, S. (ed., 2001): The Economic Development of Modern Japan, 1945-1995, From Occupation to 

the Bubble Economy. Vols. 1-2., An Elgar Reference Collection.  
• Witt, A. M. (2007): Changing Japanese Capitalism: Societal Coordination and Institutional Adjustment. 

Cambridge University Press. 
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MJP 3420 Japán a mai világban – japán külpolitika és külkapcsolatok ea. 

Tantárgy felelıse: 
Gergely Attila 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók felkészítésének részeként megalapozni a Japán világhelyzetében, ennek jelenkori 
összefüggéseiben és változási tendenciáiban való önálló tájékozódás és eligazodás képességét, ezáltal segíteni 
a képzés során elsajátított egyéb szakismeretek gyakorlati alkalmazását is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fentiekben összefoglalt cél eléréséhez a tantárgy bevezetést ad a Japán belsı fejlıdése és nemzetközi 
környezete, ill. szerepvállalása közötti kölcsönhatásoknak, a japán külpolitika és külkapcsolatok fıbb 
(gazdasági, politikai, biztonságpolitikai, kulturális) dimenzióinak, valamint globális és regionális relációinak 
(Amerikai Egyesült Államok, Kelet-Ázsia, Európai Unió, Közép- és Kelet-Európa, Magyarország, nemzetközi 
szervezetek) két és többoldalú (bilaterális és multilaterális) alapkérdéseibe és ezek szakirodalmába. A 
feldolgozás fókuszában a jelenkori folyamatok elemzése és értelmezése áll, de a tárgy általános történeti és 
eszmetörténeti áttekintést, valamint többnyelvő terminológiai bevezetést is nyújt. A kurzust eredményesen 
elvégzık tényismereti, elméleti és módszertani alapokat kapnak a kérdéskörben való rendszeres 
tájékozódáshoz, ezáltal támpontot nyernek a szakon szerzett más ismeretek és jártasságok alkalmazásához is.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom tematikai sorrendben történı folyamatos feldolgozása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Internet-források: <www.mofa.go.jp>, <www.japansinternationalrelations.com>, <www.eujapan.com>, 

Diplomatic Blue Books, Defense of Japan stb.; 
Ajánlott irodalom: 
• Conte-Helm, M. (1996): The Japanese and Europe, Athlone 
• Edström, B. (ed.) (2000): The Japanese and Europe, Images and Perceptions, Japan Library 
• Gergely A. (2005): Japán külpolitika: az azonosság megújuló esélyei – Változás és folytonosság a japán 

külpolitika azonosság-napirendjén, in: N. Rózsa Erzsébet (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika a 
Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, Teleki László Alapítvány 

• Gergely A. (2006): Japán értékelések az Európai Unióról, Folia Iaponica, KGRE Japán Tanszék 
• Hook, G.D. et al. (2001): Japan’s International Relations, Routledge, 2nd ed.  
• Hughes, Ch. W. (2004): Japan’s Re-emergence as a ‘Normal’ Military Power, Adelphi Paper 368-9, The 

International Institute for Strategic Studies, Oxford University Press 
• Inoguchi, T., P. Jain (eds.) (2000): Japanese Foreign Policy Today, Palgrave   
• Katzenstein, P. (1996): Cultural Norms and National Security, Police and Military in Postwar Japan, 

Cornell University Press 
• Miyashita, A. – Y. Sato (eds.) (2001): Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific, Domestic 

Interests, American Pressure, and Regional Integration, Palgrave 
• Palánkai T. – Haba Kumiko - Hoós János (eds.) (2002): The Enlargement of the European Union toward 

Central Europe and the Role of the Japanese Economy, Aula Publishing Co. Ltd. 
• Pape, W. (ed.) (1996): Shaping Factors in East Asia, A study for the European Commission, EU Forward 

Studies Unit, Institute of Asian Affairs, Hamburg. (Japan at a Turning Point, pp 40-98)   
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MJP 3011 Modern japán nyelv II. – A tudományos elıadás tartalmi elemei és technikái – Hogyan 

tartsunk elıadást japán nyelven? 
Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 1011 

 
Oktatás nyelve: 

japán 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli és szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Négy kurzusból álló tantárgy második kurzusa. Az MA nyelvi képzésén a kutatáshoz, külföldi 
tanulmányutakhoz, konferencián való elıadáshoz, tudományos cikk megírásához szükséges tudományos 
nyelvezet elsajátítása. A tantárgy felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek japán nyelven a kor 
igényeinek megfelelıen hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai 
és nem szakmabeli közönségnek különbözı nézıpontok szerint magas szinten bemutatni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kiselıadás tartása japán nyelven egy szabadon választott témából. A kiselıadásban felhozott problémát vitára 
bocsájtjuk. Elsı lépésben pro és kontra csoportokra oszolva kerül megvitatásra egy adott téma, majd ezután a 
konszenzus, illetve a problémamegoldás kap kulcsszerepet. A hallgatók a hasonló helyzetekben használatos 
nyelvi eszközöket, kifejezéseket sajátítják el. A kiselıadás és a vita alapján egy 10 ezer leütéses esszét írnak a 
témáról. A szeminárium során a hallgatók elsajátítják a japán nyelvő prezentációs anyag szerkesztési 
technikáit, valamint a prezentációkor használatos nyelvezetet. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kiselıadás; 
• Esszé írása; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 
• Video- és multimédia-anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• Szaszaki K.–Andó S. et al. (2004): Topikku ni joru nihongo szógóensú – témaszagasi kara happjó e, 

Csúkjú zenki. Three A Network  
• Szaszazki K.–Andó S. et al. (2004): Topikku ni joru nihongo szógóensú – témaszagasi kara happjó e, 

Csúkjú kóki. Three A Network 
 

MJP 3021 Modern japán nyelv III. – Tudományos szövegek elemzése és alkotása – projektmunka 
Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 3011 

 
Oktatás nyelve: 

japán 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Négy kurzusból álló tantárgy harmadik kurzusa. Az MA nyelvi képzésén a kutatáshoz, külföldi 
tanulmányutakhoz, konferencián való elıadáshoz, tudományos cikk megírásához szükséges tudományos 
nyelvezet elsajátítása. A tantárgy felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek japán nyelven a kor 
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igényeinek megfelelıen hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket írásban 
megfogalmazni, szakmai és nem szakmabeli közönségnek különbözı nézıpontok szerint magas szinten 
bemutatni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1) Projekmunka keretén belül a hallgatók konferenciát szerveznek, amelyen a szakdolgozatukban tárgyalandó 
témáról elıadást tartanak. Elsajátítják a tudományos konferenciák elıadásmódját, absztraktokat készítenek. A 
konferenciára meghívást kapnak a Magyarországon jelen lévı japán szervezetek képviselıi is, így a 
konferenciszervezéssel járó adminisztratív ügyek (meghívók szerkesztése, kapcsolat felvétele a 
meghívottakkal, stb.) japánul való intézése is gyakorlásra kerül. 
2) A projekmunka második felében a hallgatók 20 ezer leütéses tanulmányt írnak tervezett szakdolgozatuk 
témájából, és ezeket egy tanulmánykötetben kiadják. A saját dolgozat összeállításán kívül, nagy hangsúlyt kap 
a csoporttársak dolgozatáról való véleménynyilvánítás is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Konferencia elıadás/szervezés; 
• Kiselıadás; 
• Esszé írása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 
• Video- és multimédia-anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• Osima Jajoi et al. (2005): Pia de manabu daigakuszei no nihongo hjógen puroszeszu dzsúsi no repóto 

szakuszei. Hicudzsi Sobó 
 
 
 

MJP 3031, MJP 3041 Modern Japán Nyelv IV. – Udvarias Nyelv I–II.  
Tantárgy felelıse: 
Wakai Seiji 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Wakai Seiji 
dr. Janó István 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A négy kurzusból álló tantárgy egy választható elemet is tartalmazó negyedik kurzusa. Az Udvarias nyelv I–II. 
kurzusból egyet kötelezıen választani kell. A szeminárium célja, hogy a hallgatók a Japánban folytatandó 
tanulmányaik, a kinti fogadó intézmény megkeresése, professzorokkal, vagy késıbb a munkahelyi kapcsolatok 
során megfelelıen tudják használni az udvarias nyelvet. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Két féléves tantárgy, legalább egy félévben kötelezı a felvétele. Az elsı félév során a következı szituációk 
kerülnek elıtérbe: telefonálás közintézményekbe információkérés céljából; meghívás intézése (pl. témavezetı 
esetén);  felettes visszautasítása;  kérés, kérés elutasítása;  üzenethagyás telefonon stb. A második félévben az 
elsı félévben tanultakat elmélyítve, a következı szituációkkal foglalkozunk: japán 
professzor/intézményigazgató megkeresése levélben/emailben/telefonon, interjúalanyok felkérése kutatáshoz, 
interjú lefolytatása, köszönılevél írása, kérdésfeltevés konferenciákon, válaszadás a témánkkal kapcsolatos 
kérdésekre, stb. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat; 
• Rendszeres óralátogatás; 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 
• Video- és multimédia-anyagok; 

Ajánlott irodalom: 
• The Inter-University Center for Japanese Language Studies (1991): Formal Expressions for Japanese 

Interaction. The Japan Times 
 
 
 

MJP 3060, MJP 3061 Mőfordítás I–II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vihar Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 3061 elıfeltétele MJP 3060 

 
Oktatás nyelve: 

magyar és 
japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vihar Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III–IV. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Kötelezıen választható tantárgy azok számára, akik az alapképzésben a szakfordítást teljesítették. A magyar 
irodalomban jelentıs helyet foglal el a mőfordítás. Mőfordítóink munkásságának ismerete, jelentısebb 
fordításaik az általános mőveltséghez tartoznak. Célunk, hogy a magyar mőfordítók munkásságán keresztül 
bevezessük a hallgatókat a mőfordítási alapelvek ismeretébe, megismertessük a magyar mőfordítók munkáival, 
összevessük az azonos mővek különbözı mőfordításait.                    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Mőfordítói szeminárium címő speciális kollégium során a magyar nyelven megjelent japán irodalmat 
igyekszünk részletesen megismertetni a hallgatókkal, ezáltal új ismeretek birtokába kerülnek. Ezenkívül a 
hagyományos múltú magyar mőfordítás mőhelytitkaiba próbálunk betekintést nyújtani. Az eredeti mővek és a 
magyar nyelvő fordításaik egybevetésével a japán fordítás sajátos problémáira hívjuk fel a figyelmet. A japán 
irodalmi mővek fordítása kapcsán gyakran felvetıdik a közvetítınyelv problémája is. A mőfordítások 
elemzésével eddig még le nem fordított alkotások lefordítására próbáljuk ösztönözni a hallgatóságot. A 
szemeszter kezdetén a kurzus elıadás jellegő, majd ez a forma fokozatosan szemináriumi munkába megy át, 
ahol a tanár egyre inkább az irányító szerepét tölti be. A hallgatók a félév végére egy, vagy több japán 
szépirodalmi mővet fordítanak le magyarra gördülékeny stílusban, helyes magyarsággal. Emellett tudatosítjuk 
a japán nyelv fordítása során fellépı általános problémákat is. A fordításokat közösen elolvassuk, 
megbeszéljük és javítjuk.  
Ilyen értelemben a tantárgy során mőfordítás elmélettel és mőfordítás kritikával is foglalkozunk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Fordítás készítése; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források 

Ajánlott irodalom: 
• A mőfordítás ma. (1981) Gondolat  (2-3 tanulmány) 
• Kosztolányi (1971): Ábécé a fordításról és a ferdítésrıl. In: Nyelv és lélek, Szépirodalmi, 514-519. 
• Szabó Ede (1968): A mőfordításról. 
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MJP 3050, MJP 3051 Szakfordítás I–II. 
Tantárgy felelıse: 
Takács Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MJP 3051 elıfeltétele MJP 3050 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bányai Mónika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen / szabadon 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi – tavaszi 
 Ajánlott félév: 

III–IV. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli és írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Kötelezıen választható tantárgy azok számára, akik az alapképzésben a mőfordítást teljesítették. Gyakorlati 
ismeretek nyújtó választható tantárgy azok számára, akik az alapképzésben ezt a tárgyat nem végezték el. A 
tantárgy két tantárgyelembıl – egy elıadásból és egy szemináriumból – áll. A tantárgy célja az általános 
fordítástechnikák alkalmazása mőszaki szakszövegekre, a szakszerő fordításhoz szükséges alapvetı technikai 
és nyelvi ismeretekkel rendelkezı szakemberek képzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fordításelmélet. A fordítás és a tolmácsolás közötti különbség. Szószerinti és  értelemszerinti fordítás közötti 
különbség. Konkretizáló és áltatlánosító fordítás. Az ekvivalens nélküli lexika fordításának problematikája. A 
nyelvi korlátok áthidalásának módjai. A japán és a magyar nyelv sajátosságai, illetve az ebbıl adódó fordítási 
nehézségek. A kultúrális sajátosságok megjelenése a fordítás során. A szótárak használata. Szakfordítási 
gyakorlatok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Fordítás készítése; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Horváth Ildikó-Szabari Krisztina-Volford Katalin (szerk. 2002): Fordítás és tolmácsolás a világban. 

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzı központ Bp. 
• Klaudy Kinga (2000): Bevezetés a fordítás elméletébe.  Scholastikca, Bp.  
• Klaudy Kinga (2000): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastikca, Bp. 

 
 

MJP 3998 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Farkas Ildikó 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar és 

japán 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Gergely Attila 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

IV. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészet-/társadalomtudományi kutatások 
módszertanával, megértsék ezek logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A 
kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, elvégzése és elemzése 
területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti 
háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire.  
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Az elıkészítı jellegő foglalkozás segítséget nyújt a hallgatóknak egy önálló szakmai munkán alapuló szakzáró 
dolgozat megírásához. A szemináriumok során megismerkednek az alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, a 
tudományterület fogalmi eszközeinek és módszereinek alkalmazási lehetıségeivel, a választott témájukra 
vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszerével, az eredmények elemzı, 
kritikai és összegzı áttekintésének technikáival. Ezenfelül eligazítást kapnak az érvelés és a gondolatmenet 
logikus felépítésének, az apparátus szakszerő alkalmazásának lehetıségeirıl. Az óra áttekintést nyújt a 
tudományos dolgozatok megírásának alapvetı követelményeirıl is, úgy mint témaválasztás, cím, stílus, 
hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia. A félév során a hallgató elkészíti dolgozata részletes vázlatát és 
bibliográfiáját, megfogalmazza téziseit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetésének megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához.  
A tanulmányírás alapkövetelményei: munkaterv készítése, a témához tartozó szakirodalom felkutatása és 
önálló feldolgozása, a bibliográfiai apparátus megfelelı alkalmazása, önálló tézisek megfogalmazása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Rendszeres részvétel;  
• Az oktató által elıírt részfeladatok teljesítése; 
• Szakdolgozat elkészítése; 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tanszéki könyvtár; 
• Internet-források; 

Ajánlott irodalom: 
• Buda Attila (szerk. 2000.): Könyvtári fogalmak kisszótára. Korona, Budapest. 
• Gyurgyák János (2000): Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Osiris, Budapest. 
• Kavaszaki Cujosi (2010): Sakaigakukei no tame no”júsú ronbun” szakuszeidzsucu – puro no 

gakudzsucuronbun kara szocuron made. Keisó Sobó. 
• Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila (2005): Helyesírás. Osiris, Budapest. 
• Ligeti Lajos (1981, szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása. Akadémiai, Budapest. 
• Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Kiadó Rt. 
• Margitay Tihamér (2004): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Typotex, 

Budapest. 
• Sipos Márta – Ungváry Rudolf (2000): Hivatkozás távoli hozzáféréső HTML-dokumentumokra. 

Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás, könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat, 47. évfolyam 12. 
szám. 

• Szaitó Takasi –Nisioka Tacuhiro (2005): Gakudzsucu ronbun no gihó.Nihon Editá Szukúru Suppanbu. 
• Szakai Szatoki (2006): Korekara ronbun o kaku vakamono no tame ni. Kjóricu Suppan. 
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3. MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET ÉS A MAGYAR 

NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 
által közösen gondozott szakok mintatantervei és tantárgyleírásai 

 
3.1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
Az alapképzési szak megnevezése: magyar (Hungarian) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) 
- szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Expert in Hungarian 
 
Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: magyar 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
 

3.1.1. Mintatanterv a magyar alapszakos hallgatók számára 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK (10 KREDIT) 

K Filozófiatörténet BAA0010 – 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret BAA0020 –     30/v2  
K 
(magyar
) 

Kommunikációs 
alapismeretek 

BAA1010 – 
15/v/

2 
     

K 
(magyar
) 

Nyelv és társadalom BAA1020 –  
15/v/

2 
    

KV 
 

Nyelvi norma KV 
 

BAA1030 
 

– 
15/v/

2 
     

K Könyvtárismeret BAA0040 – 
15/v/

2 
     

KV 
(K 
japán) 

Retorikai gyakorlatok BAA1032 – 
30/é/

2 
     

 Összesítés   60/6 15/2   30/2  
SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (10 KREDIT) 

K Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BMR011
0 

– 
15/v/

2 
     

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 
proszeminárium 

BMR011
1 

– 
30/é/

2 
     

K 

Bevezetés a 
nyelvtudományba 
(magyar 
fıszakosoknak) 

BMR021
0 

– 
30/v/

2 
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K Nyelvészeti filológia BMR021
1 

– 
30/é/

2 
     

K Bevezetés a 
grammatikába 

BMR022
0 

– 
15/v/

2 
     

 Összesítés:   
120/1

0 
     

IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK (44 KREDIT) 

K 
Irodalomelmélet 1.1 
elıadás 

BMR112
0 

BMR0111  
15/v/

2 
    

K 
Irodalomelmélet 1.2 
elıadás 

BMR113
0 

BMR1120   
15/v/

2 
   

K 
Irodalomelmélet 1.3 
szem. 

BMR114
1 

BMR1130    
30/é/

2 
  

K 
Irodalomelmélet 1.4 
szem. 

BMR115
1 

BMR1410     
30/é/

2 
 

SZV 
Irodalomelmélet 2.1 
szem. 

BMR116
2 

BMR1151  
30/é/

2 
    

SZV 
Irodalomelmélet 2.2 
szem. 

BMR112
2 

BMR0111      
15/é/

2 

K 
Világirodalom 1.1 
elıadás 
(A nyugati kánon) 

BMR121
0 

- 
15/v/

2 
     

 
Világirodalom 1.2 
elıadás (Mőfaj-és 
poétikatörténet) 

BMR122
0 

BMR1210  
15/v/

2 
    

K 
Világirodalom 1.3 
szeminárium 
(Mőelemzések I.) 

BMR123
1 

BMR1220   
30/é/

2 
   

K 
Világirodalom 1.4 
szeminárium 
(Mőelemzések II.) 

BMR124
1 

BMR1231    
30/é/

2 
  

SZV 
Világirodalom 2.1 
szeminárium 

BMR125
2 

BMR1241     
30/é/

2 
 

SZV 
Világirodalom 2.2 
szeminárium 

BMR126
2 

BMR1252      
15/é/

2 

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.1 elıadás 
(1600-ig) 

BMR132
0 

BMR0111  
15/v/

2 
    

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.2 elıadás 
(17-18. század) 

BMR133
0 

BMR1320   
15/v/

2 
   

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.3 
szeminárium (1600-ig) 

BMR132
1 

BMR0111  
30/é/

2 
    

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.4 szem. 
(17-18. század) 

BMR133
1 

BMR1320   
30/é/

2 
   

SZV 
Régi magyarországi 
irodalom 2.1 
szeminárium 

BMR134
2 

BMR1330    
30/é/

2 
  

SZV 
Régi magyarországi 
irodalom 2.2 
szeminárium 

BMR135
2 

BMR1342     
15/é/

2 
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K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.1 elıadás 
(1850-ig) 

BMR143
0 

BMR1320   
15/v/

2 
   

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.2 elıadás 
(1850-1900) 

BMR144
0 

BMR1430    
15/v/

2 
  

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.3 
szeminárium (1850-ig) 

BMR143
1 

BMR1320   
30/é/

2 
   

K 

Klasszikus magyar 
irodalom 1.4 
szeminárium (1850-
1900) 

BMR144
1 

BMR1430    
30/é/

2 
  

SZBV 
Klasszikus magyar 
irodalom 2.1 
szeminárium 

BMR145
2 

BMR1441     
30/é/

2 
 

SZV 
Klasszikus magyar 
irodalom 2.2 
szeminárium 

BMR146
2 

BMR1452      
15/é/

2 

K 
Modern magyar 
irodalom 
1.1 elıadás (1945-ig) 

BMR154
0 

BMR1430    
15/v/

2 
  

K 

Modern magyar 
irodalom 
1.2 elıadás (1945 
után) 

BMR155
0 

BMR1540     
15/v/

2 
 

K 

Modern magyar 
irodalom 
1.3 szeminárium 
(1945-ig) 

BMR154
1 

BMR1430    
30/é/

2 
  

K 

Modern magyar 
irodalom 
1.4 szeminárium (1945 
után) 

BMR155
1 

BMR1540     
30/é/

2 
 

SZV 
Modern magyar 
irodalom 
2.1 szeminárium 

BMR156
2 

BMR1550      
30/é/

2 

SZV 
Modern magyar 
irodalom 
2.2 szeminárium 

BMR156
3 

BMR1550      
15/é/

2 

 
Szakos törzstárgyak 
összesítése: 
 

44 kredit  15/2 
105/1

0 
135/1

2 
180/1

4 
150/1

2 
90/10 

 
5 modul x 4 köt. tárgy x 2 kredit = 40 kredit 
az 5 modulban felkínált KV kurzusokból 2-t kell választani = 4 kredit 
szabadon választható (5 modul x 2 kredit a +10% terhére)= 10 kredit 

NYELVTUDOMÁNY SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK ÉS DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS (42+4 KREDIT) 

K 
Kommunikációs 
gyakorlatok 

BMR222
1 

BAA1010  
30/é/

2 
    

K 
Bevezetés a 
finnugrisztikába 

BMR211
0 

— 
15/v/

2 
     

K 
Finnugor népek és 
nyelvek 

BMR211
1 

BMR2110  
15/é/

2 
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K Nyelvtörténet ea. 
BMR212

0 
BMR2110   

30/v/
3 

   

K Nyelvtörténet sz. 
BMR212

1 
BMR2120    

30/é/
2 

  

K 
Nyelvváltozatok 
(Dialektológia) 

BMR221
1 
 

BAA1020   30/é/2   

K 

Nyelvváltozatok 
(Szociolingvisztika 
vagy Dialektológia 
vagy 
Szociolinvisztika.) 
 

BMR222
2 

BAA1020   30/é/2   

K 
Bev. az alkalmazott 
nyelvészetbe 

BMR225
0 

BAA1020    
15/v/

2 
  

K 
Helyesírási 
gyakorlatok 

BMR223
1 

—  
15/é/

2 
    

K Fonetika szem. 
BMR231

1 
— 

30/é/
3 

     

K 
Leíró grammatika 1. 1. 
Szófajtan, alaktan ea. 

BMR232
0 

BMR0210  
30/v/

3 
    

K 
Leíró grammatika 1. 2. 
Szófajtan, alaktan 
szem. 

BMR232
1 

BMR2311  
30/é/

2 
    

K 
Leíró grammatika 2. 1. 
Szintagmatan, 
mondattan ea. 

BMR233
0 

BMR2320 
BMR2321 

  
30/v/

3 
   

K 
Leíró grammatika 2. 2. 
Szintagmatan, 
mondattan sz. 

BMR233
1 

BMR2321   
30/é/

2 
   

K Jelentéstan ea. 
BMR241

0 
BMR0210  

15/v/
2 

    

K Jelentéstan sz. 
BMR241

1 
BMR0211  

30/é/
2 

    

K Stilisztika ea. 
BMR261

0 
BMR2410     

15/v/
2 

 

K Stilisztika szem. 
BMR261

1 
BMR2411     

30/é/
2 

 

K Szövegtan ea. 
BMR251

0 
BMR2330    

15/v/
2 

  

K Szövegtan szem. 
BMR251

1 
BMR2331    

30/é/
2 

  

KV 
Nyelvtörténeti 
speciálkollégium vagy 
szakszeminárium 

BMR27x
x 

     
15/v/2  v. 

30/é/2 

KV 

Leíró és alkalmazott 
nyelvészeti 
speciálkoll. vagy 
szakszeminárium 

BMR28x
x 

     
15/v/2  v. 

30/é/2 

SZV 

A világ nevei, 
Névhasználat 
névdivat, Írói 
nyelvbölcseletek 

BMR29x
x 

      
30/f/

2 
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*A szabadon választható kurzusok a kötelezıen 
választható blokkból, az elıírt KV tárgyak felett 
választható a BMR 28xx és BMR 27xx 
tárgyakból BMR 29xx kódú meghirdetés alatt. 

45/5 
165/1

5 
120/1

0 
120/1

0 
60/6 90/6 

SZV 
Tanári 
felkészítés/szabadon 
választható tárgy 

        

K Szakdolgozat 
BMR 
4099 

       

 ZÁRÓVIZSGA 
BMR 
4098 

       

         
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3) 
SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL ELİÍRT 
VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS NÁLKÜL 
VÁLASZTHATÓ) 
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3.1.2. Mintatanterv a magyar minor szakos hallgatók számára 

(idegen nyelv fıszakosoknak) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (2 KREDIT) 

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 
proszeminárium 

BMR-
MIN0111 

–   
30/é/

2 
   

 Összesítés: 
 2 kredit    30/2    

IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK (24 KREDIT) 

K 
Irodalomelmélet 1.1 
elıadás 

BMR-
MIN1120 

    
15/v/

2 
  

K Irodalomelmélet 1.4 szem. 
BMR-

MIN1151 
     

30/é/
2 

 

K Irodalomelmélet 2.1 szem. 
BMR-

MIN1162 
   

30/é/
2 

   

K 
Világirodalom 2.1 
szeminárium 

BMR-
MIN1252 

   
15/é/

2 
   

K 
Világirodalom 1.4 
szeminárium 
(Mőelemzések II.) 

BMR-
MIN1241 

      
30/é/

2 

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.2 elıadás (17-
18. század) 

BMR-
MIN1330 

   
15/v/

2 
   

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.3 szeminárium 
(1600-ig) 

BMR-
MIN1321 

    
30/é/

2 
  

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.2 elıadás 
(1850-1900) 

BMR-
MIN1440 

    
15/v/

2 
  

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.3 szeminárium 
(1850-ig) 

BMR-
MIN1431 

     
30/é/

2 
 

K 
Modern magyar irodalom 
1.2 elıadás (1945 után) 

BMR-
MIN1550 

     
15/v/

2 
 

K 
Modern magyar irodalom 
1.3 szeminárium (1945-ig) 

BMR-
MIN1541 

      
30/é/

2 

 

Szakos törzstárgyak 
összesítése 
 
 

22 kredit    
60/6/ 
1v+2

é 

60/6/ 
2v+1

é 

75/6/ 
1v+2

é 

60/4/ 
0v+2

é 

NYELVTUDOMÁNYI SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK ÉS DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS (24 KREDIT) 

K 
Bevezetés a 
finnugrisztikába 

MIN-BMR 
2110 

—   
15/v/

2 
   

K Nyelvtörténet ea. 
MIN-

BMR2120 

MIN-
BMR211

0 
  

30/v/
2 
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KV 
Nyelvváltozatok 
(Dialektológia) 

MIN-
BMR2211 

 
—   (30/é/2)   

KV 
Nyelvváltozatok 
(Szociolingvisztika) 

MIN-BMR 
2222 

—   (30/é/2)   

K Helyesírási gyakorlatok 
MIN-

BMR2231 
—   

15/é/
2 

   

K Fonetika szem. 
MIN-

BMR2311 
—   

30/é/
2 

   

K 
Leíró grammatika 1. 1. 
Szófajtan, alaktan ea. 

MIN-BMR 
2320 

MIN-
BMR231

1 
   

30/v/
2 

  

K 
Leíró grammatika 1. 2. 
Szófajtan, alaktan szem. 

MIN-
BMR2321 

MIN-
BMR231

1 
   

30/é/
2 

  

K 
Leíró grammatika 2. 1. 
Szintagmatan, mondattan 
ea. 

MIN-BMR 
2330 

MIN-
BMR232

1 
    

30/v/
2 

 

K 
Leíró grammatika 2. 2. 
Szintagmatan, mondattan 
sz. 

MIN-
BMR2331 

MIN-
BMR232

1 
    

30/é/
2 

 

K Jelentéstan sz. 
MIN-

BMR2411 

MIN-
BMR021

1 
   

30/é/
2 

  

K Stilisztika szem. 
MIN-

BMR2611 

MIN-
BMR243

1 
    

30/é/
2 

 

K Szövegtan szem. 
MIN-

BMR2511 

MIN-
BMR233

1 
     

30/é/
2 

 Összesítés 24 kredit    90/8 120/8 90/6 30/2 
SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK (2 KREDIT) 

SZV 

A fıszakon vagy az ált. 
bölcs. tárgyak között 
felkínált 
nyelvészeti/irodalmi 
kurzusok közül 

       

15/v/
2  v. 
30/é/

2 

 Összesítés 2 kredit       
15 v. 
30/2 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3) 
SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL ELİÍRT 
VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS NÁLKÜL 
VÁLASZTHATÓ) 
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3.1.3. Mintatanterv a magyar minor szakos hallgatók számára 
(történelem és kommunikáció fıszakosoknak) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit 
Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt
. 

kódja 1 2 3 4 5 6 

SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (6 KREDIT) 

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BMR-MIN 
0110 

   
15/v/

2 
   

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 
proszeminárium 

BMR-
MIN0111 

–   
30/é/

2 
   

K 

Bev. a nyelvtudományba 
(történelem és 
kommunikáció fıszakos-
magyar minoros 
hallgatóknak) 

MIN-BMR 
0210 

   
30/v/

2 
   

 Összesítés 
     75/6    

IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK (20 KREDIT) 

K 
Irodalomelmélet 1.1 
elıadás 

BMR-
MIN1120 

    
15/v/

2 
  

K Irodalomelmélet 1.4 szem. 
BMR-

MIN1151 
     

30/é/
2 

 

K 
Világirodalom 2.1 
szeminárium 

BMR-
MIN1252 

   
15/é/

2 
   

K 
Világirodalom 1.4 
szeminárium 
(Mőelemzések II.) 

BMR-
MIN1241 

      
30/é/

2 

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.2 elıadás (17-
18. század) 

BMR-
MIN1330 

   
15/v/

2 
   

K 
Régi magyarországi 
irodalom 1.3 szeminárium 
(1600-ig) 

BMR-
MIN1321 

    
30/é/

2 
  

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.2 elıadás 
(1850-1900) 

BMR-
MIN1440 

    
15/v/

2 
  

K 
Klasszikus magyar 
irodalom 1.3 szeminárium 
(1850-ig) 

BMR-
MIN1431 

     
30/é/

2 
 

K 
Modern magyar irodalom 
1.2 elıadás (1945 után) 

BMR-
MIN1550 

     
15/v/

2 
 

K 
Modern magyar irodalom 
1.3 szeminárium (1945-ig) 

BMR-
MIN1541 

      
30/é/

2 

 
Szakos törzstárgyak 
összesítése 
 

20 kredit    30/4 60/6 75/6 60/4 



 

| 348 | 

 

NYELVTUDOMÁNY SZAKOS TÖRZSTÁRGYAK ÉS DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS (22 KREDIT) 

K 
Bevezetés a 
finnugrisztikába 

MIN-BMR 
2110 

—   
15/v/

2 
   

K Nyelvtörténet ea. 
MIN-BMR 

2120 

MIN-
BMR2

110 
  

30/v/
2 

   

KV 
Nyelvváltozatok 
(Dialektológia) 

MIN-
BMR2211 

 
—   (30/é/2)   

KV 
Nyelvváltozatok 
(Szociolingvisztika) 

MIN-
BMR2222 

—   (30/é/2)   

K Helyesírási gyakorlatok 
MIN-

BMR2231 
—   

15/é/
2 

   

K Fonetika szem. 
MIN-

BMR2311 
—   

30/é/
2 

   

K 
Leíró grammatika 1. 1. 
Szófajtan, alaktan ea. 

MIN-BMR 
2320 

MIN-
BMR2

311 
   

30/v/
2 

  

K 
Leíró grammatika 1. 2. 
Szófajtan, alaktan szem. 

MIN-
BMR2321 

MIN-
BMR2

311 
   

30/é/
2 

  

K 
Leíró grammatika 2. 1. 
Szintagmatan, mondattan 
ea. 

MIN-BMR 
2330 

MIN-
BMR2

321 
    

30/v/
2 

 

K 
Leíró grammatika 2. 2. 
Szintagmatan, mondattan 
sz. 

MIN-
BMR2331 

MIN-
BMR2

321 
    

30/é/
2 

 

K Stilisztika szem. 
MIN-

BMR2611 
     

30/é/
2 

 

K Szövegtan szem. 
MIN-

BMR2511 

MIN-
BMR2

331 
     

30/é/
2 

 Összesítés 22 kredit    90/8 90/6 90/6 30/2 
SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK (2 KREDIT) 

SZV 

A fıszakon vagy az ált. 
bölcs. tárgyak között 
felkínált 
nyelvészeti/irodalmi 
kurzusok közül 

       

15/v/
2  v. 
30/é/

2 

 Összesítés 2 kredit       
15 v. 
30/2 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3) 

SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL ELİÍRT 
VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS NÁLKÜL 

VÁLASZTHATÓ) 
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3.1.4. Magyar alapképzési szak tantárgyleírásai 
 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  - 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
- 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, és a kötelezı irodalom folyamatos feldolgozása nagyban segíti a vizsgára való 

felkészülést (filozófiai elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók számára gyakran nélkülözhetetlen a 
sikeres vizsgához). 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e;  Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. In: 

Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 744-755. 
o.; ill. I. kötet, 997-1000.  

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv /1-10. fejezetek és 
II. könyv/1-6. fejezetek. In: Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-
199. és 203-208. o.;  Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: Európa, 1992; 5-27. o., 
39-54. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz  (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf) ; Cicero, 
Scipio álma in:  Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; 
Marcus Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-72. 
o. 

• Plótinosz, „A három eredendı valóságról”,  In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. Válogatott 
filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; Augustinus, 
Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 

• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 
kötet, 175-183.;  Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in:  Az isteni és emberi természetrıl, Budapest: 
Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 
Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
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Társulat, 2003, 107-143. o. 
• Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-

108. o. 
• Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 

278-301.) 
• Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 

758-760. és 777-779., és 783-793. o. 
• Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 

192-199., 237-255. és 304-312. o. 
• Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Ford. Jaksa M. és Zoltai D. Budapest: T-Twins, 1992; 33-40. és 46-77. o. 
• Heidegger: Lét és idı, Ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Akadémiai kiadó, 2007. (vonatkozó fejezetek) 

 

 

BAA 5001 Egyházismeret 
Tantárgy felelıse: 
dr. Kodácsy Tamás 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
dr. Kodácsy Tamás 
PhD, 
dr. John Brouwer 
PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I. (anglisztika 

BA 
szakosoknak) 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli (?) 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az egyetem egyházi jellegének megfelelıen a hallgatók megismertetése a legfontosabb egyházi fogalmakkal 
és kérdésekkel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz. Tömören bemutatja az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház, a reformáció, és a modern kor 
meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, 
amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. 
kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozat, 
• szeminárium dolgozat, 
• rendszeres részvétel az órákon, 
• órai aktivitás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• ??? 

Ajánlott irodalom: 
Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest 1995 
Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest 2001 
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BAA 1010 Kommunikációs alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Dér Csilla Ilona PhD 
 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 2 kredit 
 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Dér Csilla Ilona 
2. N. Császi Ildikó 

PhD 
 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I (magyar 

szakon)–II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli v. írásbeli 
vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a kommunikáció alaptételeit, funkcióit, tényezıit, 
típusait, a kommunikációmodelleket, a verbális és nonverbális kommunikációt. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A kommunikáció fogalma, meghatározó jegyei, alaptételei, általános elméleti modellje. Az állati 
kommunikáció jellemzıi, az állati és emberi kommunikáció különbségei. A nemek és a kommunikáció. 
Kommunikációs modellek típusai. Nyelvi kompetencia — kommunikációs kompetencia. Kommunikatív 
jelek a szemiotika és a kommunikációkutatás szemszögébıl. A kommunikáció tényezıi (kommunikációs 
felek, kód, kontextus, világ, redundancia stb.). A kommunikáció funkciói és típusai: egyirányú — 
kétirányú, közvetlen — közvetett. A kommunikáció verbális csatornái: a beszéd. A kommunikáció verbális 
csatornái: az írás. Az internetkorszak változásai. Nonverbális jelek a beszédben és az írásban. A 
szervezetek kommunikációja; a tömegkommunikáció — hatása, nyelvi manipulációk. A 
tömegkommunikáció mőfajai. A kultúraközi kommunikáció. Korunk kommunikációs zavarai. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• részvétel az elıadáson  
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• elıadásvázlatok, kiosztmányok 
• Róka Jolán: Kommunikációtan. Budapest: Századvég Kiadó, 2003.   
• Fercsik Erzsébet — Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat.  Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2006.  
• Pléh — Síklaki — Terestyéni: Nyelv — Kommunikáció — Cselekvés. Budapest: Osiris, 1997. 29–42; 

213–227.  
• Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Budapest: Századvég Kiadó, 

2002. Mast,  
• Claudia: Az újságírás ábécéje. Grenger–Delacroix Kiadó – SzTE Budapest Média Intézet, Budapest, 

2000.  
 
Ajánlott irodalom: 

• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Budapest: Animula Kiadó, 1986. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat Kiadó, 2001/2003.  
• Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Budapest: Tipotex, 2004.  
• Hidasi Judit szerk.: Szavak, jelek, szokások Windsor Kiadó, 1998.  
• Barabási Albert-László 2002/2003. Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar 

Könyvklub. 169–170; 175–177; 187–190; 263–268. 
 
 

 



 

| 352 | 

 

BAA 1020 Nyelv és társadalom 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Féléves óraszám: 
N:15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy elsajátításának célja az, hogy a hallgató megtanulja a nyelvet társadalmi összefüggéseiben 
szemlélni, képes legyen felismerni a nyelvek és nyelvváltozatok kulturális értékét és a nyelvnek a 
beszélıközösségen belül betöltött szerepét egynyelvő és kétnyelvő társadalmi helyzetben egyaránt. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató elsajátítja a szociolingvisztikai alapismereteket, így a beszélıközösség fogalmát, a nyelv és a 
nyelvváltozat közötti különbségeket, a nyelvi norma, a sztenderd és a szubsztenderd, a nyelvi kód, a 
kommunikatív kompetencia szociolingvisztikai értelmezését, megismerkedik a nyelvi hátrány fogalmával, a 
társadalmi kétnyelvőség alaphelyzeteivel – különös tekintettel a Kárpát-medencei magyarpárú kétnyelvőségre.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Az elıadások anyagából egy alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Jászó Anna – Bódi Zoltán (2002, szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyőjtemény. Tinta, Bp. 
• Kiss Jenı (1995): Társadalom és nyelvhasználat. NT, Bp. 
• Trudgill, Peter (1997): Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó, Szeged  
• Elektronikusan elérhetı anyag: 
• Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv?  www.mindentudas. hu/nadasdy/index.html 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bartha Csilla (1999): A kétnyelvőség alapkérdései. NT, Bp. 
• Csernicskó István (1998): A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó – MTA 

Kisebbségkutató Mőhely, Bp. 
• Héra Gábor – Ligeti György (2005): Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Bp. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Bp.  
• Wardaugh, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Bp. 
 
 

BAA 1030 Nyelvi normativitás, magyar nyelvhelyesség 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók anyanyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése; a 
normatív nyelvváltozat jellegzetességeinek bemutatása, használati szabályainak elsajátítása. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy megvilágítja a nyelvi normával kapcsolatos kutatások legátfogóbb kérdéseit. Tárgyalandó 
problémák: a nyelvi norma, normák értelmezése; a nyelvi helyesség, helytelenség mibenléte; a viszonyítás és a 
normától való eltérés kritériumai. Javasolt kiemelt terület: a norma kommunikációs-szituációs és 
szociokulturális jellegének felfogásából kiindulva konkrét nyelvhelyességi problémák tárgyalása, felkészülés 
az egyetemi képzés során elkövetkezı feladatok nyelvileg igényes szóbeli és írásbeli megoldására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 12–91. 
• Sándor Klára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 

nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 

Budapest vagy In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve. 411–421. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 2003. 

• Zimányi Árpád (2001): Nyelvhelyesség. Harmadik, bıvített kiadás. Líceum Kiadó, Eger. 
Ajánlott irodalom: 

• Andersson, Lars-Gunnar –Trudgill, Peter (1990): Bad Language. Blackwell. 
• Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról …” Vitairat a nyelvmővelésért. Akadémiai 

Kiadó, Budapest.  
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London. 
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest. 
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest. 
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest. 
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 

Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• 25 év anyanyelvünk szolgálatában. Konferencia az Édes Anyanyelvünk címő folyóirat negyedszázados 

megjelenése alkalmából. (2004) Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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BAA 0040 KÖNYVTÁRISMERET/ INFORMATIKA 

Tantárgy felelıse: 
Bene Sándor 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 
1.Dr. Szabó András 
2.Dr. Török Lajos 
3.Pénzes Szabolcs 

 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

teszt, írásbeli 
vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás olyan alapismereteket kíván közvetíteni, amelyek eligazítanak a valóságos és a digitális könyvek, 
valamint könyvtárak világában. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A filológia vizsgálódásokhoz szükséges kézi és gépi kereséses, adatkezelés, adatfeldolgozás.  

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csapodi, Cs., Tóth, A. és Vértesy, M. (1987): Magyar könyvtártörténet, Gondolat K.: Bp. 
• Madas, E. és Monok, I. (2003): A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektıl 1800-ig, 2., jav., bıv. 

kiad., Balassi K. – László és Tsa: Bp. 
• Funke, F. (2004): Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés, Osiris Kiadó: Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• V. Ecsedy, J. (1999): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Balassi 

Kiadó: Bp. 
• Hargittay, E. (2003): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk., 3. átd. és bıv. kiad., 

Universitas Kiadó: Bp. 
•  
 

 

BAA 1032 Retorikai gyakorlatok 
Tantárgy felelıse: 
Heltainé Nagy 
Erzsébet 

Féléves óraszám: 
N:30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a beszéddel foglalkozó retorika tudománya, mővészete, hagyománya és 
mesterségbeli gyakorlata alapján elısegítse a szaktárgyi és a hozzá kapcsolódó (leíró nyelvészeti, 
szemantikai, stilisztikai) tudományos ismeretek alkalmazását, hatékony felhasználását a szóbeli közlés 
szabályokba foglalására, különös tekintettel a nyilvánosság elıtti beszédmőfajok szerkesztésére.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A meglévı és a megszerzendı ismeretek rendszerezése és alkalmazása a gondolkodás, a beszédkészség és a 
nyelvi kritikai érzék fejlesztését is szolgálja (érvelés, meggyızés, vita).  
A program felépítése: 

A retorika értelmezése, szerepe a szöveg elıállításában a mai kommunikációs színtereken. A legfontosabb 
klasszikus és népszerő retorikák.  
A szónok tulajdonsága és feladatai. Retorikai szituáció; kapcsolat a hallgatókkal. A (szónoki) beszéd 
jellegzetességei, típusai.   
A szónoki beszéd és a mai szövegtípusok. A szöveg, a beszéd létrehozásának fázisai: anyaggyőjtés, 
elrendezés, formába öntés, kidolgozás. Vázlatkészítés. Gyakorlatok. 
A szónoki beszéd részei: a bevezetés, a befejezés; az elbeszélés, a kitérés, a részletezés, felosztás. Az 
egyes szövegrészek szerkesztése. Arányosság, adekvátság. A beszédek funkciója. A meggyızés, a 
véleményformálás nyelvi és etikai kérdései. 
Az érvelés (argumentatio). Az érvek típusai, az érvelés módszerei. Adatok, érvek, általánosítás (indukció, 
dedukció). Érvelés és következtetés, premisszák és konklúziók. A cáfolás (refutatio), a cáfolás módszerei. 
A vita. Logikai és pragmatikai alapok. A vita mint a konfliktusmegoldás eszköze. A vita mint dialógus. 
Beszédaktusok, utalások, következtetések, elıfeltevések.  A látszatvita. 
A vitatípusok gyakorlása. Kérdések és válaszok: a kérdések fajtái és szerepe. A válaszolás stratégiái. Az 
érvelés helye a vitában. A mellébeszélés. A manipuláció eszközei. 
Az elıadásmód kidolgozása, a szöveg hangosítása – beszédtechnika, nonverbális elemek.  Gyakorlatok. 
 Az elocutio (szó- és gondolatalakzatok formába öntése). Alakzatok szövegszervezı szerepe. Az ismétlés, 
az ellentét, a gondolatpárhuzam. A trópusok.  
 A tipikusan szóbeli szövegmőfajok: elıadás – referátum, kiselıadás – korreferátum, vita, hozzászólás, 
rögtönzés. Egy kiemelt szövegtípus: az érvelı esszé. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
•     az órákon való rendszeres és aktív részvétel, a retorikai gyakorlatok elvégzése (egyéni és csoportos 

formákban) 
• az ismeretek elsajátítása: zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történı megírása 
• az ismeretek alkalmazása: egy beszéd (érvelı esszé) elkészítése megadott témakörbıl egyéni választás 

alapján 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris Kiadó.  Bp. (Fejezetrészek: 38—

56; 267—279; 281—303; 349—362; 374—386; 396—413.) 
•  Aczél Petra 2001. Retorika. A szóból épült gondolat. Gyakorlókönyv. Krónika Nova Kiadó. Bp. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Szálkáné Gyapay Márta 1999. Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
• Jászó Anna–L. Aczél 

Petra 2000.  A régi új retorika. Trezor Kiadó, Budapest,  
• Margitay Tihamér 2004. Az érvelés mestersége. Typotex Kiadó, Budapest. 
• Imre Mihály szerk. 2000. Retorikák a reformáció korából. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
• Retorikai lexikon 2010. Fıszerk. Adamik Tamás. Kalligram Kiadó, Pozsony. 
• Alakzatlexikon 2008. Fıszerk. Szathmári István. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Szabó G. Zoltán, Szörényi László 1988: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó. Budapest. 
• Wacha Imre 1994. A korszerő retorika alapjai I–II. Szemimpex Kiadó. Budapest. 
• Róka Jolán szerk. 2003. Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó,   Budapest. 
• Wacha Imre 1994. A korszerő retorika alapjai I–II. Szemimpex Kiadó. Budapest. 
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BMR 0110 
BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA ELİADÁS 

 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Hansági Ágnes 
2. Mészáros Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli/és vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bevezetı, propedeutikus jellegő. Célja olyan alapvetı kérdések és fogalmak tisztázása, amelyek a 
hallgató további tanulmányaihoz nélkülözhetetlenek. Megismerteti a hallgatót az irodalom- és 
kultúratudományok alapjaival, legfontosabb társadalmi funkcióival, fogalmaival, módszereivel, irányaival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom társadalmi funkcióit történetileg is rendszerezve bepillantást ad irodalom és kultúra viszonyának 
alakulásába, az irodalom intézményesülésének folyamatába. Megismerteti a hallgatót az irodalom 
intézményrendszereivel, az irodalomtudomány és az irodalomkritika feladatköreivel, történeti szerepével, 
alapfogalmaival, az irodalomkritika és irodalomtudomány érdeklıdésének és funkciójának változásaival, 
tudomány-rendszertani helyével és lehetséges társadalmi szerepeivel. Megvilágítja a mediális multiplikálódás 
folyamatát, a könyv mediális monopóliumának megszőnéséig; tisztázza az irodalom lehetséges funkciót és új 
szerepét a megváltozott mediális helyzetben, viszonyát az új médiumokhoz. Történeti áttekintését adja a 
szakterület domináns tudományos paradigmáinak; megismerteti a hallgatót ezek legfontosabb kérdéseivel; 
fogalmaival, módszereivel és programjaival, szöveg- és irodalomfogalmaikkal, ezek társadalmi hatásával, 
illetve kulturális következményeivel.       
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• Cs. Gyimesi Éva (1992): Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Pátria, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2004): Az értelmezés világa. Gondolat - ELTE ÖH Tsz., Budapest. 
• Thienemann Tivadar (1985): Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pannónia Könyvek, Pécs. 
• Terry Eagleton (2000): A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Ann Jefferson – David Robey (1995, szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest.  
• Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc (2002): Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat, 

Pompeji. 
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 

Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
•  
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BMR 0111 – BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA PROSZEMINÁRIUM 
Tantárgy felelıse: 
Bene Sándor 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Hansági Ágnes 
2. Mészáros Márton 
3. Pénzes Szabolcs 
4. Bene Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Zárthelyi 

dolgozat/teszt 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a legalapvetıbb szövegelemzési és szövegalkotási módszerek, technikák, eljárások 
megismertetése; az információtermelés és információ-felhasználás legalapvetıbb szakmai szabályainak, 
forrásainak megismertetése; a legalapvetıbb bölcsész-kompetenciák kialakítása.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus gyakorlati jellegő, olyan kompetenciák kialakításához kíván segítséget nyújtani, amelyeket a  
szövegelemzés,  mőelemzés, a szövegértelmezés, valamint a szövegalkotás, a szövegszerkesztés, az 
információ-felhasználás igényelnek. A hallgatónak meg kell ismernie a legfontosabb információforrásokat, 
adatbázisokat, szakkönyvtárakat, internetes és nyomtatott folyóiratokat, hetilapokat, el kell sajátítania ezek 
használatát. A kurzus elı kívánja segíteni a különféle interpretációs iskolák és terminológiájuk megismerését; a 
legalapvetıbb eljárások alkalmazásának készség szintő elsajátítását. A félév során tárgyalt téma –és 
ismeretkörök érintik a szövegértés, a szövegértelmezés és a szövegfeldolgozás módszertanát és eljárásait, 
érintve a lírai szövegek elemzésének módszereit; a retorikai ismereteket; a narratológiát, a poétikai 
ismereteket, a pszichoanalitikus értelmezés és a drámaelemzés alapjait.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Házi dolgozat   
• Zh/teszt  
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek  
 

Ajánlott irodalom: 
• Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra (2004, szerk.): Retorika. Osiris, Budapest.  
• Fónagy Iván (é.n.): A költıi nyelvrıl. Corvina, Budapest.  
• Bókay Antal – Erıs Ferenc (1998, szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum, Budapest.  
•  Hargittay Emil (1997, szerk.): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, Universitas, Budapest. 
• Thomka Beáta (1997, szerk.): Az irodalom elméletei I-V. Jelenkor, Pécs.  
• Wolfgang Iser: Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In: Kiss Attila Attila – Kovács Sándor 

sk. – Odorics Ferenc (1996, szerk.): Testes könyv I. Ictus - JATE, Szeged. 
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BMR 0210 Bevezetés a nyelvtudományba 
Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó PhD 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése a nyelvtudomány alapkérdéseivel (a nyelv tudományos leírásának 
általános kérdései, ill. a nyelvi változatosságnak és változásnak, az anyanyelv-elsajátításnak, a gondolkodás, a 
nyelv és a megismerés összefüggésének a problémaköre). A kurzus célja olyan alapvetı módszertani 
ismeretek, kutatási elvek átadása, amelyek lehetıvé teszik a nyelvközösségek életének több szempontú, 
tudományos igényő vizsgálatát. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadások során a hallgatók megismerik a nyelv nyelvészeti vizsgálatának fıbb területeit, így a nyelvi jel, a 
nyelvi univerzálé fogalmát, valamint képet kapnak a nyelvleírás módozatairól, ezen belül elsısorban a leíró 
nyelvtan tartalmi összetevıirıl. A félév során betekintést nyernek a nyelv és a gondolkodás viszonyának 
vizsgálatába, kitekintve a nyelvfilozófiára és az egyetemes mővelıdéstörténet szempontjából kiemelkedı 
nyelvész-gondolkodók munkásságára is. Megismerkednek az európai és magyar nyelvtudomány történetével; 
napjaink modern nyelvelméleteivel: a funkcionális, kognitív nyelvészetének, a konstukciós nyelvtannak 
néhány elméletével és gyakorlatával; illetve a formális, strukturális (posztgeneratív, posztstrukturalista) 
irányzatokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Crystal, David (20032): A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp. 
• Kenesei István (20045): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp. 
• Robins, Robert A. (1999): A nyelvészet rövid története. Tinta – Osiris Kiadó, Bp.  
• Ladányi Mária (2005): A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In: Oszkó B., Sipos 

M. (szerk.): Budapesti Uráli Mőhely 4. Uráli Grammatizáló. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 7–
32. 

• Tolcsvai Nagy Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  44–50. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2005): Funkcionális nyelvészet: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 348–362. 
•  

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

BMR 0211 Nyelvészeti filológia 
Tantárgy felelıse: 

N. Császi Ildikó 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
1. N. Császi Ildikó 
2. Csontos Nóra 
3. Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
ZH és házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányok módszertani és gyakorlati megalapozása. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók felkészítése a filológiai munkára s bevezetése a magyar nyelvészeti stúdiumokba. Szövegolvasás, 
poétikai, stilisztikai, jelentéstani, helyesírási, nyelvtörténeti szempontú szövegelemzés. A nyelvészeti 
kutatómunka legfontosabb forrásainak és segédeszközeinek megismerése (folyóiratok, szótárak, kézikönyvek). 
Az anyaggyőjtés, a cédulázás, a szakirodalomban való tájékozódás gyakorlati kérdései, a nyelvészet alapvetı 
terminusai, módszertani felkészülés az önálló filológiai munkára. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum,  
• házi dolgozat   
• Zh  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza (szerk.) 2011. Nyelvészetrıl mindenkinek. Inter Nonprofit Kft. (Elsısorban A 

nyelvtudomány és A nyelvtudomány története, Etimológai, Funkcionális nyelvészet, Generatív 
grammatika, Kognitív nyelvészet, Kutatási módszerek, Nyelvészeti strukturalizmus és kognitivizmus, 
Nyelvtörténet fejezetek.) 

• Bárczi Géza–Benkı Loránd–Berrár Jolán 1967. A magyar nyelv története. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 21–30, 31–70 (a nyelvtörténet forrásainak felsorolása és egy-egy példa), 81–84. 

• Cs. Nagy Lajos 1999. Gyakrabban használt magyar nyelvészeti kiadványok. Trezor Kiadó, Budapest. 
• Fóris Ágota 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 13–40, 41–66, 113–115, 129–130, 173–178. 
• Kiss Jenı–Pusztai Ferenc (szerk.) 2003. Magyar Nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 7–68. 
• Kugler Nóra—Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest. 
• Magay Tamás 2004. A magyar szótárirodalom bibliográfiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Dömötör Adrienne 2006. Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• H. Bottyánfy Éva — Horváth Mária — Korompay Klára — D. Mátai Mária 1980. Bevezetés az 

egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba (egyetemi segédkönyv ELTE BTK). Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

• Fercsik Erzsébet 2002. Dolgozatírás felsıfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest. 
• Fodor István 2000. Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Budapest, 2. átdolgozott, bıvített kiadás. 
• Gyurgyák János 1996. Szerzık és szerkesztık kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kenesei István 2004. A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Zsemlyei János 2002. A mai magyar nyelv szókészlete és szótárai. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. 
• Robins, Robert H. 1999. A nyelvészet rövid története. Osiris–Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
 
 
 
 

BMR 0220 Bevezetés a grammatikába 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta PhD 

Prof. Dr. Honti 
László akadémikus 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a diákok megismerjék az alapvetı grammatikai fogalmakat, a magyar szakszókincsen 
kívül a latin eredető nemzetközi terminológiát is. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus fı témái: A fonetikai és a fonológiai fogalomtár ismertetése, a magyar fonotaxis. A magyar 
morfémarendszer leírásának módszere, az egyes szófajok alak- és mondattani sajátosságai. A magyar nyelv 
fıbb morfotaktikai és szintaktikai vonásai. A legfontosabb szemantikai viszonyok ismertetése. A leíró 
nyelvészeti aspektuson kívül a történeti és az összehasonlító nyelvészetiekre, valamint a tipológiaikra és a 
kontaktológiaikra is kitér az elıadás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bottyánfy Éva – Horváth Mária – Korompay Klára – D. Mátai Mária (1991), Bevezetés az egyetemi 
magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Budapest. 123–204, 217–224. — Vannak 
késıbbi kiadások is! 

• Tótfalusi István (1994), Nyelvi vademecum. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) (2000), Nyelvi fogalmak kisszótára.  Korona Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Bachát László (1999?), Magyar nyelvtani mőszótár. Általános és középiskolások részére. Tóth 

Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen. 
• Bußmann, Hadumod (2002), Lexikon der Sprachwissenschaft. Dritte, aktualisierte und erweiterte 

Auflage. Alfred Körner Verlag, Stuttgart. 
• Crystal, David (1998), A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest. 
• Crystal, David (1998), A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishing, Oxford. 
• Glück, Helmut (Hrsg.) (1993), Metzler Lexikon Sprache. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar. 
• Machlik Jánosné (é. n.), Nyelvtani fogalomtár. Nyelvpedagógiai írások 3. Tóth Könyvkereskedés és 

Kiadó Kft., Debrecen. 
 
 

BMR 1120 – IRODALOMELMÉLET 1.1 ELİADÁS 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 0111 – Bevezetés az 

irodalomtudományba 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes 
Mészáros Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga   

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a hallgató megismertetése az irodalomtudomány legfontosabb témáival, akut kérdéseivel, 
kitekintéssel a kultúra- és médiatudományok jelenlegi összefüggéseire, differenciáló áttekintést adni az ezekre 
a kérdésekre adható lehetséges válaszokról. A kurzusnak orientáló jellegőnek kell lennie, elı kell segítenie, 
hogy a hallgató képes legyen az önálló tájékozódásra.    
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során érintendı legfontosabb tematikai csomópontok a következık:  

• a nyelv, a különféle nyelvi paradigmák és az irodalmi szöveg státusza  
• a kultúra, az innováció és az írás kapcsolata a kultúrában  
• a megértés hermeneutikai koncepciói 
• a mővészet befogadása, a mővészi szövegek megértésének sajátszerőségei 
• a szerzıség intézménye, a diskurzusok mőködése  
• a jelentésalkotás kontextuális meghatározottságai 
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• az egyes mőnemek megközelítésének lehetıségei 
• líraelméletek 
• narratológia 
• színháztudomány 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek  
 

Ajánlott irodalom: 
• Bacsó Béla (1991, szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Budapest. 
• Roland Barthes (1996):  A szöveg öröme. Osiris, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2001): A fiktív és az imaginárius. Osiris, Budapest. 
• Jan Assmann (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest.  
• Michel Foucault (1998): A fantasztikus könyvtár. Válogatott tanulmányok. Pallas-Attraktor, Budapest. 

 
• Eugenio Coseriu: Az ember és a nyelv. Szép literatúrai ajándék 1998/1-2.  
• Hansági Ágnes (2003): Klasszikus-korszak-kánon. Akadémiai, Budapest. 
• Patrice Pavis: A posztmodern színház esete. A modern dráma klasszikus öröksége. Színház 1998/3. 10-

22.  
 

 
BMR 1130 – IRODALOMELMÉLET 1.2 ELİADÁS 

 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1120  

 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Hansági Ágnes 
2. Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga   

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja az utóbbi néhány évtizedben keletkezett legfontosabb irodalomtudományi tendenciák 
áttekintése, a köztük folyó polémiák illetve közeledési kísérletek ismertetése, valamint tudománytörténeti 
hátterük vázolása. A kurzus orientációs segítséget kínál a jelenkori irodalomtudományi diszkussziókban 
gyakran használt, de még a szakmai közönség számára sem mindig egyértelmő alapfogalmak között.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Napjaink irodalomtudományi diskurzusa rendkívül szerteágazó. A mai iskolákon kívül tegnapiak, 
tegnapelıttiek és holnapiak osztoznak a porondon, amelyek egymással dialógust vagy élesebb polémiát 
folytatnak. Ezek sokszor nem annyira profiljukban, mint inkább manifesztációikban különböznek egymástól. A 
különbözı argumentációs stratégiák gyakorlati alkalmazhatóságát nehéz megítélni – nehéz mérlegelni, mit 
olvassunk el a hatalmas választékból, hol helyezzük el a friss információt a már ismert elméletek és módszerek 
között. Tematika: hermeneutikai modellek, szociológiai megközelítések, kritikai elmélet, pszichoanalízis, 
strukturalizmus és szemiotika, orosz formalista iskola, diskurzusanalízis, újhistoricizmus, dekonstrukció, 
intertextualitás, rendszerelmélet, konstruktivizmus, gender studies, recepcióesztétika, empirikus 
irodalomtudomány, irodalom és média stb. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek  

 
Ajánlott irodalom: 

• Bókay Antal (1997): Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban, Osiris, Budapest. 
• Bókay Antal, Vilcsek Béla (1998, szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól 

a strukturalizmusig.  Szöveggyőjtemény, Osiris, Budapest. 
• Szegedy-Maszák Mihály (1997): Irodalmi kánonok, Csokonai, Debrecen. 
• Jacques Derrida (1991): Grammatológia, ford. Molnár Miklós, Életünk – Magyar Mőhely? 

Szombathely. 
• Roland Barthes (1997): S/Z, Osiris, Budapest. 

 
 
 

BMR 1141 – IRODALOMELMÉLET 1.3 SZEMINÁRIUM 
 

Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1130 – Irodalomelmélet 1.2 
szeminárium  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes 
 Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 

zárthelyi és/vagy 
házi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja azoknak az eljárásoknak és olvasói stratégiáknak a feltárása, amelyek a szövegértelmezés 
és jelentésalkotás folyamatait irányítják. Azoknak a modelleknek a megismerése, amelyeket a modern esztétika 
és irodalomtudomány ezen folyamatok megértésére dolgozott ki.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a szövegelemzés és a szövegalkotás gyakorlati képességében próbálja meg az alkalmazás 
szintjén, készséggé tenni azokat a kompetenciákat, amelyeket a korábbi, elméleti kurzusok már elıkészítettek. 
A szeminárium tematikai egységei: 

• szövegértelmezı eljárások és stratégiák megismerése és gyakorlása  
• a kortárs kritikai gyakorlatban tapasztalható olvasási stratégiák elemzése 
• a retorika és a hermeneutika hagyományának öröksége ezekben az eljárásokban 
• retorika, tropológia, képalkotás  

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
házi dolgozat és/vagy zárthelyi dolgozat   

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek 
Ajánlott irodalom: 

• Bacsó Béla (1995, szerk.): Az esztétika vége, Ikon, Budapest.  
• Peter Szondi (1996): Bevezetés az irodalmi hermeneutikába, T-Twins, Budapest.   
• Kulcsár-Szabó Zoltán (2005): Hermeneutikai szakadékok, Csokonai, Debrecen. 
• Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Osiris, Budapest, 
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1999. 
•  
• Mihail Bahtyin (2001): Dosztojevszkij poétikájának problémái, Gond-Cura/ Osiris, Budapest.  
• Mieke Bal: A leírás mint narráció. In: Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 2. Kijárat,  
• Mieke Bal: Látvány és narratíva egyensúlya. In: Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 1.  
• Hans Robert Jauss: Idı és emlékezés Marcel Proust Az eltőnt idı nyomában címő regényében. In: 

Thomka Beáta (1996, szerk.): Az irodalom elméletei II. Jelenkor, Pécs. 
 

 
 

BMR 1151 – IRODALOMELMÉLET 1.4 SZEMINÁRIUM 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 1141 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

évközi jegy 
Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat/zh. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja azoknak az eljárásoknak és olvasói stratégiáknak a feltárása, amelyek a szövegértelmezés és 
jelentésalkotás folyamatait irányítják. A szövegértelmezés és szövegalkotás gyakorlása, az elemzési- és 
íráskészség fejlesztése. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A kurzus feladata, azoknak a modelleknek az elemezése, kritikai átsajátítása, amelyeket a modern 
esztétika és irodalomtudomány a szövegértelmezés és jelentésalkotás folyamatainak megértésére dolgozott ki. 
Szövegértelmezı eljárások és stratégiák megismerése és gyakorlása, a kortárs kritikai gyakorlatban 
tapasztalható olvasási stratégiák elemzése:  

• a narratológia lehetıségei és módszertana 
• az elbeszélı szövegek elemzésének technikái 
• a lírai szövegek értelmezésének stratégiái 
• retorika, tropológia, képalkotás     

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra (2004): Retorika. Osiris, Budapest.  
• Fónagy Iván (é.n.): A költıi nyelvrıl. Corvina, Budapest.  
• Bókay Antal – Erıs Ferenc (1998, szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum, Budapest. 
• Thomka Beáta (1997, szerk.): Az irodalom elméletei I-V. Jelenkor, Pécs.  
• Wolfgang Iser: Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In: Kiss Attila Attila – Kovács Sándor 

sk. – Odorics Ferenc (1996, szerk.): Testes könyv I. Ictus - JATE, Szeged.  
• Füzi Izabella - Odorics Ferenc (2004, szerk.): Figurák, Gondolat-Pompeji, Budapest-Szeged.   
• Hermann Zoltán: Szövegterek. Az anagrammák elméletéhez. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002. 
• Borisz Uszpenszkij (1984): A kompozíció poétikája. Európa, Budapest. 
• Dorrit Cohn: Áttetszı tudatok. In: Thomka Beáta (1996, szerk): Az irodalom elméletei II. Jelenkor, 

Pécs. 
•  
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BMR 1210 – VILÁGIRODALOM 1.1 ELİADÁS (Világirodalomi kánonok) 

Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Bene Sándor 
2. Bánki Éva 
3. Géher István 
László 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli / írásbeli 
vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Az általános mővelıdés- és irodalomtörténeti ismeretek elsajátítása mellett a cél a világirodalom- és 
korszak-fogalmak áttekintése és a fogalmakhoz kapcsolódó világirodalmi és mőveltség-kánonok, hangsúlyosan 
az antikvitást követı „nyugati kánonok” reprezentáns mőveinek és szerzıinek a bemutatása/tanulmányozása. A 
hallgatók a kurzus során elsısorban irodalom- és kánontörténeti ismereteiket gyarapíthatják. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Dante: Isteni színjáték, Boccaccio: Dekameron, Shakespeare egy-egy tragédiája és vígjátéka, 
Cervantes: Don Quijote, Molière egy vígjátéka, Rousseau: Vallomások, Goethe: Faust, Puskin: Anyegin, 
Balzac egy regénye az Emberi színjátékból, Austen: Büszkeség és balítélet vagy Brontë: Üvöltı szelek, 
Tolsztoj: Anna Karenina vagy Dosztojevszkij: A Karamazov-testvérek, Thomas Mann: A varázshegy, Marcel 
Proust: Az eltőnt idı nyomában, Eliot: Átokföldje, Hrabal: Táncórák idısebbeknek stb. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Tanulmányok, monográfiák az egyes mővekrıl 
 
 

Ajánlott irodalom: 
• Világirodalmi lexikon 1-19., fıszerk. Király István/Szerdahelyi István, Bp., 1970-1996. 
• Világirodalmi enciklopédia 1-2., szerk. Köpeczi Béla és Pók Lajos, 1984. 
• Világirodalom [Akadémiai kézikönyvek], fıszerk. Pál József, Bp., 2005. 
• Szerb Antal, A világirodalom története (több kiadásban) 
• Babits Mihály, Az európai irodalom története (több kiadásban) 
• Hauser Arnold, A modern mővészet és irodalom eredete, Bp., 1980 
• Hauser Arnold, A mővészet és az irodalom társadalomtörténete I-II, Bp., 1969. 
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BMR 1220 – VILÁGIRODALOM 1.2 (Mőfaj- és poétikatörténet) 
Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 BMR-1210 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Bánki Éva 
Bene Sándor 
Géher István László 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli/írásbeli 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a klasszikus mőfajelméleti munkák, retorikák, poétikák és esztétikák szemelvényein keresztül 
ismerteti meg az irodalmi mőrıl való gondolkodás történetét az antikvitástól a (poszt)modernségig. Az 
irodalmi mőnemekrıl és mőfajokról való diskurzusok alakulástörténetének vázlatos áttekintése az 
interpretációk módszertanának történeti szempontú vizsgálatába is bevezeti a hallgatókat. A hallgatók a kurzus 
során elsısorban irodalom- és kánontörténeti ismereteiket gyarapíthatják. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. Arisztotelész, Poétika, Retorika, Hermeneutika (több kiadásban) 
2. Horatius, Ars Poetica (több kiadásban) 
3. Quintillianus, Retorika, Pozsony-Bp., 2008. 
4. P. Boileau, Poétika (részletek, több kiadásban) 
5. G. E. Lessing, Laokoón (több kiadásban) 
6. F. Schiller, A naiv és a szentimentális költészetrıl = uı, Mővészet- és történetfilozófiai írások, Bp., 

2007. 
7. A. és W. Schlegel, Athenaeum-töredékek = uık, Esztétikai írások, Bp., 1980. 
8. F. Hegel, Esztétikai elıadások (több kiadásban) 
9. F. Schelling, Mővészetfilozófia (több kiadásban) 
10. B. Croce, Az esztétika = uı, A szellem filozófiája, Bp., 1987. 
11. M. Bahtyin, A szó esztétikája (több kiadásban) 
12. E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik vagy Az interpretáció mővészete, Athenaeum 1995/1. 
13. W. Benjamin, A szirének hallgatása, Bp., 2001. 
14. N. Frye, A kritika anatómiája, Bp., 1998. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Tanulmányok, jegyzetek az egyes mővekrıl 
 

Ajánlott irodalom: 
• Világirodalmi lexikon 1-19., fıszerk. Király István/Szerdahelyi István, Bp., 1970-1996. 
• Thienemann Tivadar, Irodalomtörténeti alapfogalmak, Pécs, 1931. 
• Tolnai Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Bp., 1922. 
 
• Paul de Man, Esztétikai ideológia, Bp., 2000. 
• Szili József, A poétikai mőnemek interkulturális elmélete, Bp., 1997. 
• Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika, Pozsony-Bp., 2007. 
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BMR 1231 – VILÁGIRODALOM 1.3 SZEMINÁRIUM (Mőelemzések az antikvitástól a romantikáig) 
 

Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1220 

 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Bánki Éva 
2. Horváth Csaba 
3. Géher István 
László 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum és 
szemináriumi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az irodalemelmélet órákon elsajátított elemzési módszerek és a Világirodalom 1.2 poétikai, retorikai. 
irodalomesztétikai elméletek alkalmazása az egyes mőelemzésekben. Az elemzési készség fejlesztése mellett a 
korszak- és írói stílusok megismertetésére, az irodalom- és befogadásesztétikák alkalmazására, a mővek és 
életmővek etikai vonatkozásaira, az olvasás önreflexív mechanizmusaira is fel kell hívni a hallgatók figyelmét. 
Ha mód van rá, a mővek társmővészeti adaptációira (zene, képzımővészetek stb.) is érdemes kitekinteni. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ajánlott témák (példák): 

Szapphó töredékei; Szophoklész és Euripidész Élektra-drámái; Horatius ódái; Homérosz Iliászának és 
Vergilius Aeneisének összehasonlítása; Ovidius: Átváltozások; Augustinus: Vallomások; Legenda Aurea; 
A Trisztán-regény feldolgozásai; Petrarca Daloskönyve; Boccaccio-novellák; Rabelais: Gargantua és 
Pantagruel; Swift: Gulliver utazásai; Diderot: Az apáca vagy Fecsegı csecsebecsék; Lessing: Minna von 
Barnhelm vagy A bölcs Náthán; Schiller: Haramiák; Goethe: Vonzások és választások; E.T.A. Hoffmann: 
Fantáziadarabok Callot modorában; Dickens: Copperfield Dávid; Puskin: Borisz Godunov; Hugo: A 
nyomorultak; Stendhal: Vörös és fekete stb.; Szerb Antal Száz vers címő válogatása stb. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Elıadásjegyzetek, primér irodalom, letölthetı internetes anyagok 
 

Ajánlott irodalom: 
• Világirodalom [Akadémiai kézikönyvek], fıszerk. Pál József, Bp., 2005. 
• Témaspecifikus szakirodalom 
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BMR 1241 – VILÁGIRODALOM 1.4 SZEMINÁRIUM (Mőelemzések a posztromantikától a 
posztmodernig) 

Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1231 

 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Kovács Árpád 
2. Horváth Csaba 
3. Géher István 
4. Bánki Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

referátum és 
szemináriumi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az irodalemelmélet órákon elsajátított elemzési módszerek és a Világirodalom 1.2 poétikai, retorikai. 
irodalomesztétikai elméletek alkalmazása az egyes mőelemzésekben. Az elemzési készség fejlesztése mellett a 
korszak- és írói stílusok megismertetésére, az irodalom- és befogadásesztétikák alkalmazására, a mővek és 
életmővek etikai vonatkozásaira, az olvasás önreflexív mechanizmusaira is fel kell hívni a hallgatók figyelmét. 
Ha mód van rá, a mővek társmővészeti adaptációira (zene, képzımővészetek stb.) is érdemes kitekinteni. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ajánlott témák (példák): 

Balzac: Elvesztett illúziók; Falubert: Bovaryné; Zola: Állat az emberben vagy Germinal; Baudelaire: A 
romlás virágai kötet vagy Verlaine: Költészettan vagy Rimbaud: Egy évad a pokolban; Mallarmé: Egy 
faun délutánja és Debussy szimfonikus költeménye; Camus: A pestis; Gogol: A revizor; Dosztojevszkij: A 
félkegyelmő; Tolsztoj: Kreutzer-szonáta vagy Három halál; Csehov: Három nıvér, A 6-os számú kórterem 
vagy A tokbabújt ember vagy Aludni akarok; Bulgakov: A mester és Margarita; Paszternak: Doktor 
Zsivago; Ven. Jerofejev: Moszkva-Petuski; Tolsztaja: Kssz!; Kafka: A per; Hašek: Švejk; Hrabal: Sörgyári 
capriccio; Kundera: Tréfa; Gombrowicz: Operett; Andrić: Híd a Drinán; H. James: A csavar fordul egyet; 
Joyce: Ulysses; Virginia Woolf: Orlando vagy Mrs. Dalloway; Pound: Personae; Fowles: A francia 
hadnagy szeretıje; Nabokov: Lolita; Vonnegut: Börleszk; B. Ea. Ellis: Amerikai psycho; Rilke versek vagy 
Rilke Kristóf; Musil: Törless iskolaévei; Heinrich Mann: Ronda tanár úr; Thomas Mann: Doktor Faustus; 
Hermann Hesse: Pusztai farkas; Brecht: Kurázsi mama vagy Háromgarasos opera; Grass: Bádogdob; 
Handke: A kapus félelme vagy Ismétlés; G. Márquez: Száz év magány; Borges: Az ıs kastély (esszék); 
Vargas Llosa: Ki ölte meg Palomino Monerót? stb. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Elıadásjegyzetek, primér irodalom, letölthetı internetes anyagok 

Ajánlott irodalom: 
• Világirodalom [Akadémiai kézikönyvek], fıszerk. Pál József, Bp., 2005. 
• Témaspecifikus szakirodalom 
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BMR 1320 – RÉGI MAGYARORSZÁGI IRODALOM 1.1 ELİADÁS 
 

Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 0111 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Szabó András 
 Bene Sándor 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a régi magyarországi irodalom elsı, nagyjából 1600-ig tartó korszakáról, mőfajairól és íróiról ad 
áttekintést. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fıbb témakörök: 

• A középkor latin és magyar nyelvő irodalma, egyházi és világi mőfajok. 
• A korai magyar humanizmus, Janus Pannonius. 
• A késı humanizmus irodalma Magyarországon. 
• A magyar reformáció irodalma. 
• A históriás ének és a 16. századi világi líra. 
• Heltai Gáspár és Bornemisza Péter. 
• A magyar nyelvő világi költészet virágkora (Enyedi György, Pataki Névtelen, Gergei Albert, Telegdi 

Kata) 
• Balassi Bálint életmőve. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
 

Ajánlott irodalom: 
• Madas Edit (1992, szerk.): Szöveggyőjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (1000-

1530), Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szabó András (1998, szerk.): „Bízd a jövendıkre érdemed jutalmát”. Magyar protestáns irodalmi 

szöveggyőjtemény I. kötet (16–17. század), Mundus Kiadó, Budapest. 
• Ács Pál–Jankovics József–Kıszeghy Péter (1998, szerk.): Régi magyar irodalmi szöveggyőjtemény I. 

Humanizmus, Balassi Kiadó, Budapest. 
• Jankovics József–Kıszeghy Péter–Szentmártoni Szabó Géza (2000, szerk.): Régi magyar irodalmi 

szöveggyőjtemény II. A 16. század magyar nyelvő világi irodalma, Balassi Kiadó, Budapest. 
• Péter László (2000, fıszerk.): Új Magyar Irodalmi Lexikon, I–III, 2. kiad., Akadémiai Kiadó, 

Budapest. (A vonatkozó szócikkek.) 
• Klaniczay Tibor (1964, szerk.): A magyar irodalom története 1600-ig, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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BMR 1321 – RÉGI MAGYARORSZÁGI IRODALOM 1.3 SZEMINÁRIUM 

 
Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 0111 Bevezetés az 
irodalomtudományba 
proszeminárium 

 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Szabó András 
 Bene Sándor 
 Pénzes T. Szabolcs 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 
doglozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kezdetektıl Balassiig: mőértelmezések a régi magyar irodalomból, mőfaj-, kánon- és befogadástörténeti 
szempontú elemzések. A szeminárium megismerteti a hallgatókat a mővek megközelítésének és megértésének 
módszereivel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. A középkori magyar próza a Halotti Beszédtıl az Karthauzi Névtelenig. 
2. A középkori magyar vers az Ómagyar Mária Siralomtól Alexandriai Szent Katalin verses legendájáig. 
3. A reformáció énekköltészete és zsoltárparafrázisai, a teljes zsoltárfordítások. 
4. A magyar Biblia története. 
5. A magyar reneszánsz dráma. 
6. A prédikáció mőfaja a középkortól a 18. századig. 
7. Balassi Bálint költészete. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, házi dolgozat  
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cikkek, tanulmányok, antológiák 

  
 
Ajánlott irodalom: 

• Tarnai Andor (1980): A magyar nyelvet írni kezdik. Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Varjas Béla (1982): A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Szépirodalmi Kiadó, 
Budapest. 

• Pirnát Antal (1996): Balassi Bálint poétikája, Balassi Kiadó, Budapest. 
• Ötvös Péter (2005, szerk.): A magyar költészet mőfajai és formatipusai a 17. században, Szeged. 
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BMR 1330 – RÉGI MAGYARORSZÁGI IRODALOM 1.2 ELİADÁS 
Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 1320  
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
 
1. Szabó András 
2. Bene Sándor 
3. Petrıczi Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, házi 
dolg. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a régi magyarországi irodalom második, nagyjából 1600-tól a felvilágosodásig tartó korszakáról, 
mőfajairól és íróiról ad áttekintést. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A fıbb témakörök: 

Rimay János – a magyar Lipsius-követık. – Szenci Molnár Albert és a kései protestáns humanista 
irodalom (Miskolci Csulyak István, Magyari István, Szepsi Csombor Márton) – Fejedelmi tükrök és 
politikai irodalom. – Pázmány Péter és a korai barokk irodalom (Káldi György, Nyéki Vörös Mátyás, 
Veresmarti Mihály). – A puritanizmus irodalma és annak pedagógiai, nyelvi és tudományos törekvései 
(Medgyesi Pál, Apáczai Csere János). – Zrínyi Miklós életmőve. – Gyöngyösi István költészete. – Az 
önéletírás és rokon mőfajai. – Az erdélyi történetírás. – Közköltészet és „kuruc” költészet. – Az 
irodalomtörténetírás kezdetei és a tudományos irodalom a 18. században. – Rokokó költészet és széppróza 
(Mikes Kelemen, Amade László, Faludi Ferenc). 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Kovács Sándor Iván (1998, szerk.): Szöveggyőjtemény a régi magyar irodalomból I. Késı-reneszánsz 

manierizmus és kora-barokk, Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kovács Sándor Iván (2000, szerk.): Szöveggyőjtemény a régi magyar irodalomból II. Barokk és késı-

barokk rokokó, Osiris Kiadó, Budapest. 
• Szabó András  (1998, szerk.): „Bízd a jövendıkre érdemed jutalmát”. Magyar protestáns irodalmi 

szöveggyőjtemény I. kötet (16–17. század), Mundus Kiadó, Budapest. 
• Péter László (2000, fıszerk.): Új Magyar Irodalmi Lexikon, I–III, 2. kiad., Akadémiai Kiadó, 

Budapest. (A vonatkozó szócikkek.) 
• Klaniczay Tibor (1964, szerk.): A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
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BMR 1331 – RÉGI MAGYARORSZÁGI IRODALOM 1.4 SZEMINÁRIUM 
 

Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1321 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

évközi jegy 
Tantárgy elıadója/i: 
1. Szabó András 
2. Bene Sándor 
3. Petrıczi Éva 
4. Pénzes T. Szabolcs 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 
doglozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Rimaytól a XVIII. század közepéig: mőértelmezések a régi magyar irodalomból, mőfaj-, kánon- és 
befogadástörténeti szempontú elemzések. A szeminárium megismerteti a hallgatókat a mővek 
megközelítésének és megértésének módszereivel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. Rimay János költészete és prózája. 
2. Vallásos próza: Balassi (M. Bock) Füves kertecskéje Pázmány (Kempis Tamás) Krisztus követése, 

Medgyesi Pál (L. Bayly) Praxis pietatis. 
3. A hitvita mőfaja a 16–17. században. 
4. A históriás énektıl Zrínyi eposzáig. 
5. Zrínyi követıi: Gyöngyösi István, Eszterházy Pál – Zrínyi és Gyöngyösi a magyar irodalmi kánonban. 
6. Napló, önéletrajz, önéletírás – az anekdotairodalom kezdetei és a történetírás. 
7. Rokokó költészet: Amade László és Faludi Ferenc versei. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, házi dolgozat  
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Kecskeméti Gábor (1998): Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Kiadó, Budapest. 
• Balázs Mihály (1998): Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei, Balassi 

Kiadó, Budapest. 
• Ötvös Péter (2005, szerk.): A magyar költészet mőfajai és formatipusai a 17. században, Szeged. 
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BMR 1430 – KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM ELİADÁS 1.1 (1850- ig) 
 

Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 1320 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Hermann Zoltán 
Kulin Ferenc 
 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar mővelıdés és az irodalom a XVIII. század közepétıl az 1840-es évek elejéig tartó korszakának 
(szentimentalizmus, neoklasszicizmus, romantika) legfontosabb jelenségei, az irodalomszemlélet változásai, az 
irodalmi közélet, intézményrendszer és az olvasóközönség helyzete, irodalmi viták, poétikai jelenségek és 
mőfajtörténeti folyamatok, pályaképek, mőértelmezések, a korszak irodalmának recepciótörténete 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

 A szentimentalizmus, a neoklasszicizmus és a romantika korának irodalomtörténete és kritikai vitái Kazinczy, 
Kármán, Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey, Bajza és Toldy mővelıdéspolitikai, esztétikai és kritikai nézetei; A 
szentimentalizmus és a neoklasszicizmus lírája Ányos Pál, Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Dayka Gábor, 
Fazekas Mihály, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor és Szentjóby Szabó László versei; A magyar regény 
kezdetei Bessenyei György Tariménese, Dugonics András: Etelkája, Kármán József: Fanni hagyományai; 
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei, Fogságom naplója; Csokonai Vitéz Mihály pályája és 
mővei; A hivatásos magyar színjátszás elsı félszázada; Kölcsey Ferenc; Vörösmarty Mihály; A romantikus 
próza Kisfaludy Károly, Fáy András, Jósika Miklós és Eötvös József elbeszélései, regényei 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
 

Ajánlott irodalom: 
• Bíró Ferenc (1998), A felvilágosodás korának magyar irodalma, Balassi, Bp. 
• Csetri Lajos (1990), Egység vagy különbözıség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar nyelvújítás 

korszakában, Akadémiai, Bp. 
• Dávidházi Péter (2004), Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, 

Akadémiai-Universitas, Bp. 
• Szajbély Mihály (2001), „Idzadnak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás 

korában, a 18. század közepétıl Csokonai haláláig, Akadémiai-Universitas, Bp. 
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BMR 1440 – KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM 1.2 ELİADÁS (1850-1900) 
 

Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1430 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Kulin Ferenc 
Török Lajos 
Nyilasy Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar mővelıdés és az irodalom az 1840-es évektıl a XX. század elejéig tartó korszakának (népiesség, 
posztromantika, az irodalmi modernség elızményei) legfontosabb jelenségei, az irodalomszemlélet változásai, 
az irodalmi közélet, intézményrendszer és az olvasóközönség helyzete, irodalmi viták, poétikai jelenségek és 
mőfajtörténeti folyamatok, pályaképek, mőértelmezések, a korszak irodalmának recepciótörténete. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Irodalomtörténeti és kritikai viták: Bajza József, Henszlmann Imre, Toldy Ferenc, Erdélyi János, Gyulai Pál, 
Arany János, Arany László, Péterfy Jenı, Riedl Frigyes, Beöthy Zsolt irodalomtörténeti és kritikai munkái; 
Petıfi Sándor; Arany János; A népiesség és a nemzeti klasszika költıi kánonjának felbomlása: Tompa Mihály, 
Szabolcska Mihály, Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenı versei; Jókai Mór; Kemény Zsigmond; 
Madách Imre; Mikszáth Kálmán; Elbeszélı mőfajok a századvégen: Ambrus Zoltán, Asbóth János, Cholnoky 
László, Gárdonyi Géza, Gozsdu Elek, Justh Zsigmond, Petelei István és Reviczky Gyula mővei 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
 

Ajánlott irodalom: 
• Korompay H. János (1998), A „jellemzetes” irodalom jegyében, Az 1840-es évek irodalomkritikai 

gondolkodása, Bp. 
• Imre László (1996), Mőfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen. 
• Dávidházi Péter (1992), Hunyt mesterünk, Arany János kritikusi öröksége, Bp. 
• Eisemann György (1998), Mikszáth Kálmán, Bp. 
• Margócsy István (1999), Petıfi Sándor. Kísérlet, Bp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMR 1441 – KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM 1.4 SZEMINÁRIUM 
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Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 1430 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos 
Nyilasy Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
referátum 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Mőértelmezések a klasszikus magyar irodalom 1850 utáni korszakából, mőfaj-, kánon- és befogadástörténeti 
szempontú elemzések: A mőelemzések célja, hogy a hallgató kamatoztassa a Klasszikus magyar irodalom 
elıadásokon megszerzett ismereteit, szemléletmódját. A szemináriumok alkalmat kínálnak a hallgatóknak az 
adott tárgyról kibontakozó diskurzusban való részvételhez: számot adhatnak felkészültségükrıl, lehetıséget 
kaphatnak önálló véleményük, ítéletük megfogalmazásához, s a szakmai vita módszereinek elsajátításához. 
Fontos követelmény, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek egy-egy irodalmi szöveg irányzatok szerinti 
meghatározásában, annak nyelvi, stilisztikai, poétikai és eszmei jegyei alapján. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ambrus Zoltán, Arany János, Asbóth János, Cholnoky László, Gárdonyi Géza, Gozsdu Elek, Jókai Mór, 
Kemény Zsigmond, Komjáthy Jenı, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Petelei István, Reviczky Gyula, 
Szabolcska Mihály, Tompa Mihály, Vajda János stb. szépirodalmi és kritikai munkáinak elemzése, értelmezése 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
 

Ajánlott irodalom: 
• Romantika: világkép, mővészet, irodalom, szerk., Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter Bp., 2001. 
• A magyar irodalom történetei: II. kötet, 1800-1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András 

fıszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., 2007. 
• A magyar irodalmi kánon a XIX. században, szerk., Takáts József, Bp., 2001. 
• Horváth Károly, A romantika értékrendszere, Bp., 1997. 
• Kecskés András, A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektıl 1898-ig, Bp., 1991. 
• S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai, Bp., 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMR 1540 – MODERN MAGYAR IRODALOM 1.1 ELİADÁS (1945-ig) 
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Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1430 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán 
Szász László 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli/és vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Visszatekintés a századforduló irodalmára. A magyar irodalom tipológiája és periodizálása 1908-tól a 30-as 
évekig. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalomtörténet rekonstrukciójának problémái. A Nyugat-jelenség: Az induló Nyugat. Irodalmi gócok, 
folyóiratalapítási kísérletek. A Nyugat szerkesztıi. A Nyugat harcai az új magyar irodalomért. A Nyugat 
második korszaka (1919-1929). A világháborús vereség következményei. A kor európai irodalmának általános 
tendenciái. A magyar irodalom specifikus tendenciái. A Nyugat harmadik korszakának (1930-1941) rövid 
áttekintése. A Nyugat és az avantgárd. Pályaképek: Ady, Kaffka, Juhász, Babits, Kosztolányi, Karinthy, 
Krúdy, Móricz, Nagy Lajos, Kassák. A hallgatónak átfogó ismeretekkel kell rendelkeznie az adott korszak 
magyar irodalmáról, valamint el kell tudnia helyezni azt az európai irodalmi kontextusban is. Ismernie kell 
továbbá a primer és szekunder irodalom meghatározott mőveit. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• Kabdebó Lóránt - Kulcsár-Szabó Ernı (1993, szerk.): Szintézis nélküli évek. JPTE, Pécs.  
• Rába György (1983): Babits Mihály. Gondolat, Budapest. 
• Mekis D. János, Aczél Géza, Kovács Béla Lóránt, Seregi Tamás tanulmányai Kassákról, Literatura 

1999 / 2 
• Szegedy-Maszák Mihály-Kulcsár Szabó Ernı (1998, szerk.): Újraolvasó. Tanulmányok Kosztolányi 

Dezsırıl, Anonymus, Budapest. 
• Király István (1986): Kosztolányi. Vita és vallomás, Szépirodalmi, Budapest.  
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (1999, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl Anonymus, Budapest. 
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (2000, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról Anonymus, Budapest. 
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BMR 1431 – KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM 1.3 SZEMINÁRIUM 
 

Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1320 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

évközi jegy 
Tantárgy elıadója/i: 
1. Kulin Ferenc 
2. Hermann Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum és 
szemináriumi 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Mőértelmezések a klasszikus magyar irodalom 1850 elıtti korszakából, mőfaj-, kánon- és befogadástörténeti 
szempontú elemzések: A mőelemzések célja, hogy a hallgató kamatoztassa a párhuzamos (BMR-1430) 
Klasszikus magyar irodalom elıadásokon megszerzett ismereteit, szemléletmódját. A szemináriumok alkalmat 
kínálnak a hallgatóknak az adott tárgyról kibontakozó diskurzusban való részvételhez: számot adhatnak 
felkészültségükrıl, lehetıséget kaphatnak önálló véleményük, ítéletük megfogalmazásához, s a szakmai vita 
módszereinek elsajátításához. Fontos követelmény, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek egy-egy irodalmi 
szöveg irányzatok szerinti meghatározásában, annak nyelvi, stilisztikai, poétikai és eszmei jegyei alapján. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Ányos Pál, Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Dayka 
Gábor, Dugonics András, Eötvös József, Fáy András, Fazekas Mihály, Jósika Miklós, Kármán József, Katona 
József, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Petıfi Sándor, Szentjóby 
Szabó László, Teleki László, Tompa Mihály, Vajda Péter, Vörösmarty Mihály stb. szépirodalmi és kritikai 
munkáinak elemzése, értelmezése 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cikkek, tanulmányok, antológiák 
 

Ajánlott irodalom: 
• A magyar irodalom történetei: I. kötet, A kezdetektıl 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza 

– II. kötet, 1800-1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András fıszerk. Szegedy-Maszák 
Mihály, Bp., 2007. 

• A magyar irodalmi kánon a XIX. században, szerk., Takáts József, Bp., 2001. 
• Romantika: világkép, mővészet, irodalom, szerk., Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter Bp., 2001. 
• Horváth Károly, A romantika értékrendszere, Bp., 1997. 
• Kecskés András, A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektıl 1898-ig, Bp., 1991. 
• S. Varga Pál, A nemzeti költészet csarnokai, Bp., 2005. 
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BMR 1550 – MODERN MAGYAR IRODALOM 1.2 ELİADÁS (1945 után) 
 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1530 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Bertha Zoltán 
2. Papp Ágnes Klára 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli/és vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az 1945 utáni magyar irodalom feldolgozása a változó – a korabeli és a legújabb – recepciós fejlemények 
tükrében, a kor legjelentısebb eszmei és mővészeti törekvéseinek számbavétele, a legkiválóbb alkotók 
életmővének, pályájának áttekintése, a kiemelkedı mővek alapos elemzése, értelmezése az irodalomtudomány 
napjainkban érvényes modelljei, diskurzustípusai, módszerei szerint. A kortárs magyar irodalom fı áramlatai. 
A késı- vagy utómodern, illetve a posztmodern irodalomtörténeti korszakok áttekintése. Új jelenségek és 
problémák a század-, illetve az ezredvégen. Jellegzetes történeti és esztétikai, eszmei és poétikai paradigmák 
értelmezése a kortárs irodalomtudományi diskurzusok módszereinek segítségével.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ún. „másodmodernség” vezetı alakjainak, majd a további jelleg- és korszakmeghatározó irodalmi 
generációk munkásságának értékelése /Kassák Lajos, Szabó Dezsı, Németh László, Illyés Gyula, József Attila, 
Szabó Lırinc, Tamási Áron, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Nagy László, Juhász Ferenc, 
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes stb.) A korszak egyéb alkotóinak jellemzése. A kisebbségi magyar 
irodalmak kialakulása és fıbb értékei ebben az idıszakban. A különféle stílusirányzatok, a líra, az epika (a 
próza), a dráma, az esszéírás alapvetı poétikai- esztétikai sajátosságai, legjelentısebb képviselıi és darabjai.  
Az 1945 utáni magyar irodalom legjelentısebb életmőveinek feldolgozása (Ottlik Géza, Mészöly Miklós, 
Tandori Dezsı, Nádas Péter, Esterházy Péter, Kukorelly Endre, Kertész Imre, Parti Nagy Lajos, Oravecz Imre, 
Tolnai Ottó, stb.). A XX. század második felének irodalmi kánonja (pl.: Bodor Ádám, Petri György, Hajnóczy 
Péter, Krasznahorkai László stb.). A határon túli, nemzetiségi és nyugati magyar irodalmak fıbb vonulatai és 
személyiségei (Sütı András, Kányádi Sándor, Szilágyi István, Szilágyi Domokos, Kovács András Ferenc, 
Gion Nándor, Grendel Lajos, Határ Gyızı, stb.). Próza és líra a ’90-es évektıl (Garaczi László, Darvasi 
László, Háy János, Péterffy Gergely, Márton László, Varró Dániel, Térey János, Tóth Krisztina) 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
Ajánlott irodalom: 

• Hansági Ágnes-Hermann Zoltán és mások (2004, szerk.): „Egy csonk maradhat” Tanulmányok a 
1920-as évek magyar irodalmáról. Ráció, Budapest. 

• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
• Márkus Béla (1997, szerk.): Irodalom, politika, élet (1945–1979) I-II. Szöveggyőjtemény.  Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (2000, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Anonymus, Budapest. 
• Horváth Iván- Tverdota György (1992, szerk.): „Miért fáj ma is?” Az ismeretlen József Attila. Balassi, 

Budapest. 
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (2001, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Anonymus, Budapest. 
• Kabdebó Lóránt-Menyhért Anna (1997): Újraolvasó. Tanulmányok Szabó Lırincrıl. Anonymus, 
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Budapest. 
• Prágai Tamás (2005, szerk.): „Mint gondolatjel, vízszintes a tested…” Kortárs, Mindentudás 

Egyeteme, Budapest. Böhm Gábor (2003, szerk.):  Másodfokon : írások Esterházy Péter Harmonia 
caelestis és Javított kiadás címő mőveirıl. Kijárat, Budapest . 

 
 

BMR 1541 – MODERN MAGYAR IRODALOM 1.3 SZEMINÁRIUM 
Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 1540 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán 
Szász László 
 Horváth Csaba 
 Papp Ágnes Klára 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
Zárthelyi 

dolgozat/szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Mőelemzések: visszatekintés a századforduló irodalmára. A magyar irodalom tipológiája és periodizálása 
1908-tól a 40-es évek végéig. A szeminárium célja, hogy elmélyítse, a gyakorlatban, a szövegelemzéseken 
keresztül is megragadhatóvá tegye a modern magyar irodalom elıadásokon már elsajátított ismereteket.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A szeminárium célja, hogy a hallgatók a konkrét szövegek olvasásán, értelmezésén keresztül betekintést 
nyerjenek az irodalomtörténeti folyamatok poétikai, retorikai, forma- és intézménytörténeti rétegeibe. A 
lírai szövegek, regények, novellák, drámák elemzésén át a huszadik századi elsı felének magyar 
irodalmára jellemzı irodalom-és poétikatörténeti jelenségeket megismerjék, el tudjanak igazodni a korszak 
irodalmában és szövegtapasztalattal rendelkezzenek a huszadik század elsı felének paradigmatikus 
mőveirıl. (pl. Ady Endre, Kosztolányi Dezsı, Babits Mihály, József Attila, Kassák Lajos, Móricz 
Zsigmond, Szabó Lırinc, Márai Sándor paradigmatikus mőveinek tüzetes ismerete.) 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• Kabdebó Lóránt - Kulcsár-Szabó Ernı (1993, szerk.): Szintézis nélküli évek. JPTE, Pécs.  
• Rába György (1983): Babits Mihály. Gondolat, Budapest. 
• Mekis D. János, Aczél Géza, Kovács Béla Lóránt, Seregi Tamás tanulmányai Kassákról, Literatura 

1999 / 2 
• Szegedy-Maszák Mihály-Kulcsár Szabó Ernı (1998, szerk.): Újraolvasó. Tanulmányok Kosztolányi 

Dezsırıl, Anonymus, Budapest. 
• Király István (1986): Kosztolányi. Vita és vallomás, Szépirodalmi, Budapest.  
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (1999, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl Anonymus, Budapest. 
• Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernı- Kulcsár-Szabó Zoltán-Menyhért Anna (2000, szerk.): 

Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról Anonymus, Budapest. 
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BMR 1551 – MODERN MAGYAR IRODALOM 1.4 SZEMINÁRIUM 

 
Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 1550 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

évközi jegy 
Tantárgy elıadója/i: 
1. Bertha Zoltán 
2. Szász László 
3. Horváth Csaba 
4. Papp Ágnes Klára 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat/ 
zh. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium tartalmilag a XX. század magyar irodalmának újabb fejleményeire koncentrál, az 1945 utáni 
magyar irodalmat tekinti át, a kortárs irodalmig bezárólag. Célja, hogy az alapképzésben levı hallgatók képet 
alkossanak a magyar irodalom másodmodernségtıl a posztmodernen át máig ható fejleményeirıl. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium célja, hogy a XX. század második felének magyar irodalmát, annak legfontosabb mőveit és 
tendenciáit a hallgatók megismerjék. A szeminárium az elıadás anyagára támaszkodva lehetıvé teszi az egyes 
mővekben való elmélyülést, konkrét szövegek poétikai, retorikai, stiláris sajátságainak vizsgálatát. A 
hallgatóknak El kell tudniuk igazodni a XX. század második felének irodalmában, ismerniük kell a 
legfontosabb irányzatokat és szerzıket, a poétikatörténet e periódusra esı legfontosabb jelenségeit és 
tendenciáit. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• A pozsonyi Kalligram kiadó Tegnap és Ma sorozatának kötetei (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza; 

Thomka Beáta: Mészöly Miklós; Balassa Péter: Nádas Péter; Kulcsár Szabó Ernı: Esterházy Péter; 
Szirák Péter: Grendel Lajos; Szirák Péter: Kertész Imre; Bertha Zoltán: Sütı András; Szilágyi Zsófia: 
Ferdinandy György; Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre; Zsadányi Edit: Krasznahorkay László; 
Pozsvay Györgyi: Bodor Ádám; Farkas Zsolt: Kukorelly Endre; Görömbei András: Csoóri Sándor, 
stb.)   

• az Újraolvasó sorozat kötetei 
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BMR 2221 Kommunikációs gyakorlatok 
Tantárgy felelıse: 
Dér Csilla Ilona PhD 

Féléves óraszám: 
N:30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BAA 1010 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

1. N. Császi Ildikó 
2. Sólyom Réka 

3. Dér Csilla Ilona 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
gyakorlat 

követelményei, 
zh./ házi dolg./ 
teszt/ szóbeli/ 

stb. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja:  
A szemináriumon a szakirodalom segítségével áttekintjük át a nyelvnek a szóbeli és írásbeli kommunikációban 
betöltött szerepét. A beszédmőfajok (pl.: történet elmondása, elıadás, érvelés stb.) elemzése mellett kitérünk a 
hangzás/reprezentáció, a szerkezet/szerkesztés, megértés/meggyızés, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, 
relevancia problémájára. Kitérünk a szerkezet/szerkesztés, olvasás/fogalmazás, hatáskeltés, befogadás, 
alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek 
kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kommunikációs gyakorlatok:  Metakommunikációs jelzések mint kiegészítı jelzések; Társalgási, udvariassági 
maximák; A kapcsolatteremtés (köszönés, megszólítás, tegezés, magázás); a nyelvi illem; A nyelvi 
megformálás (nyelvi rétegek, stílus, képszerőség, hitelesség, nyelvhelyesség); Beszédtechnika (a hangképzés 
jellemzıi, mondat- és szövegfonetikai eszközök); Írásbeli kommunikációs gyakorlatok (szövegértelmezések; 
jegyzetelési, vázlatkészítési gyakorlatok); Az írásbeli szövegalkotás feltételei, szabályai (egység, haladás, 
folytonosság, tagoltság, arányosság, befejezettség); A szöveg létrehozásának fázisai: témaválasztás, 
anyaggyőjtés, vázlatkészítés; Az írásbeli szöveg kidolgozása (fı szerkezeti egységek, bekezdések; címadás, 
címhierarchia); Szövegszerkesztési gyakorlatok 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum,  
• házi dolgozat   
• Zh   
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Birkenbihl, Vera F.(1998): Kommunikációs gyakorlatok. Trivium, Budapest 
• Fercsik Erzsébet − Raátz Judit (1997): Kommunikáció szóban és írásban. Korona Nova, Budapest 
• Moss, Geoffrey (1998): Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár, Budapest 
• Pease, Allan (20032): Testbeszéd. Park Könyvkiadó, Bp. 
• Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsıfokon. Kossuth Kiadó, Budapest 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 
• Vajda Zsuzsa, Pukánszky Béla (2003, szerk.): A gyermekkor története. Szöveggyőjtemény. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest. 
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BMR 2110 Bevezetés a finnugrisztikába 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DsC 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DsC 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a magyar nyelvtörténetnek a nyelvemlékes kor elıtti szakaszával ismerteti meg a hallgatóságot: a 
nyelvhasonlítás módszereivel, az uráli/finnugor alapnyelv hangtanával, alaktanával és mondattanával, valamint 
egy rokon nyelvnek a szókincsével és nyelvtani rendszerével, különös tekintettel a magyarral összefüggésbe 
hozható ısi, közös eredető jelenségekre. Az elıadás célja többek között az, hogy a hallgatók érveket kapjanak 
a nyelvrokonság bizonyításához és a tudománytalan rokonítási kísérletek cáfolásához.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témakörök: 1. Nyelvrokonság és antropológiai rokonság; 2. A történeti összehasonlító nyelvtudomány 
kialakulása, a magyar uralisztikai kutatások története; 3. Az uralisztikai kutatások jelenlegi helyzete, a 
legfontosabb, kézikönyvek; 4. Nyelvtipológia, areális nyelvészet; 5. A nyelvek genetikai rokonsága; 6. Az uráli 
nyelvek rokonsági vázlatai, családfa ábrázolások; 7. Az uráli ıshaza; 8. A finn nyelvtani rendszer vázlata; 9. 
Finn szövegek elemzése; 10. A finn és a magyar nyelv rokonsága; 11. Egy kisebb finnugor nyelv (pl. vogul, 
vojták, stb.) nyelvi rendszere; 12. Szövegmutatványok a választott kisebb finnugor nyelvbıl; 13. A választott 
nyelveket beszélı népek irodalma, történelme; 14. A nyelvhasonlítás kérdései, az alapnyelvi rekonstrukciók; 
15. A magyar nyelv tudománytalan rokonítási kísérletei  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Csepregi Márta (20012, szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma. Bp. 
• Nanovfszky György (2000, szerk.): Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány. Bp. 
• Hajdú Péter−Domokos Péter (1978): Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó. Bp. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bereczki Gábor (1996): A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest 
• Hajdú Péter (1975, szerk.): Uráli népek, Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai Corvina, Budapest 
• Hajdú Péter (1981): Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest 
 
 
 

BMR 2111 Finnugor népek és nyelvek 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DsC 
Féléves óraszám: 

N:15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2110 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Honti László DsC 
Tantárgy besorolása: 

K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismerkednek a magyar ıstörténettel, az uráli/ finnugor alapnyelvet beszélı közösség 
szálláshelyeinek és a magyarok vándorlásának kérdéseivel, valamint a finnugor nyelvcsaládba tartozó népek 
kultúrájával és mai életével. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ismertetések, beszámolók a rokon népek nyelvérıl és kultúrájáról. A vogul nyelv magyar kutatói. Juvan 
Sesztalov. Az osztják nyelv magyar kutatói. Jeremej Ajpin. A komik. V.I.Litkin (Ilja Vasz). Az udmurtok. 
Gerd Kuzebaj, Asalcsi Oki. A cseremisz és a mordvin nyelv magyar kutatói. A lappok, a lapp irodalom (zene). 
Finn szépirodalmi mővek ismertetése (pl. a Kalevala, Kivi: A hét testvér, Linnankoski: Dal a tőzpiros virágról, 
Sillanpää: Silja, Linna: Az ismeretlen katona, stb). Észt irodalmi mővek ismertetése (pl. Tammsaare: Orcád 
verítékével, Sötét sziklák, Marie Under költészete, Arvo Valton: A hurok és más elbezélések, stb). 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• szemináriumi dolgozat 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Nanovfszky György (2000, szerk.): Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány. Bp. 
• Kai Laitinen (1991): A finn irodalom története. Európa Kiadó. Bp. 
• Kross, Jaan–Russow, Balthasar (1969): Az észt irodalom kistükre. Európa Kiadó. Bp. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Csepregi Márta (20012, szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma. Bp. 
• Hajdú Péter (1975, szerk.): Uráli népek, Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai Corvina, Budapest 
• Zsirai Miklós (1994): Finnugor rokonságunk. Trezor Kiadó, Budapest 
 
 

BMR 2120 Nyelvtörténet 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BMR 0210 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Dér Csilla 
Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a magyar nyelv történetérıl való nyelvészeti gondolkodás alapvetı fogalmainak, formáinak 
bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy egyrészt megvilágítja a magyar nyelvtörténeti kutatások legátfogóbb kérdéseit: a nyelvtörténet 
feladatait; a korszakolás problémáit; a nyelvtörténet forrásait; a nyelvi változás jellemzıit; másrészt részletesen 
bemutatja a magyar nyelvtörténet egy kiválasztott területét, kibontva annak sokoldalú összefüggésrendszerét. 
Javasolt kiemelt terület: a hangtörténet, helyesírás-történet, szójelentés-történet, ezek a témakörök sok szállal 
kapcsolódnak a mővelıdéstörténethez és több nyelvészeti részdiszciplínához is.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kiss Jenı – Pusztai Ferenc (2003, szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1991–1995, fıszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Benkı Loránd (1967, szerk.): A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, Budapest. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Benkı Loránd (1988): A történeti nyelvtudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Büky László–Forgács Tamás szerk. (1999–2006): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I–IV. 
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JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged; Büky László – Forgács Tamás - Sinkovics Balázs szerk. 
(2006): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 
Szeged; Bakró-Nagy Marianne – Forgács Tamás szerk. (2011): A nyelvtörténeti kutatások 
újabberedményei VI. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. 

• Bynon, Theodora (1997): Történeti nyelvészet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Cser András (2000): A történeti nyelvészet alapvonalai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 
• Dér Csilla Ilona (2008): Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 
• Dömötör Adrienne (2006): Régi magyar nyelvemlékek. Akadémai Kiadó, Budapest. 
• Forgács Tamás (2007): Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Tinta 

Könyvkiadó, Budapest. 
• Kenesei István (1995): Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelv 91: 281–286. 
• Madas Edit szerk. (2009): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektıl a 16. század 

elejéig. OSZK, Budapest. 
• Molnár József – Simon Györgyi (1976): Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Pei, Mario (1966): Szabálytalan nyelvtörténet. Gondolat, Budapest. 

 
 
 

BMR 2121 Nyelvtörténet szeminárium 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2120 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

1. Bölcskei Andrea 
2. Dér Csilla Ilona 

3. Vörös Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy az elméleti nyelvtörténeti anyagrészeket korai nyelvemlékek olvasásával, 
elemzésével egészítse ki, a szemináriumok és szakszemináriumok különféle részterületekben való elmélyülést 
tesznek lehetıvé. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlat feladata egyrészt, hogy bemutassa az elméleti nyelvtörténeti ismeretek szórványemlékeken, ill. 
szövegeken való alkalmazhatóságát, másrészt a korai nyelvemlékek nyelvi elemzése által jellemezhetıvé tegye 
az adott kor nyelvállapotát, következtetéseket vonjon le az egyes korszakok mővelıdéstörténeti hátterérıl.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• ZH-k 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kiss Jenı – Pusztai Ferenc (2003, szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1991–1995, fıszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Benkı Loránd (1967, szerk.): A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, Budapest. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bárczi Géza (1951): A Tihanyi Apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Bárczi Géza (1975/1982): A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Sajtó alá rend. Abaffy Erzsébet – 

Abaffy Csilla. Akadémai Kiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1980): Az Árpád-kor magyar nyelvő szövegemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1984): A magyarság honfoglalás elıtti történetéhez Lëved és Etëlköz kapcsán. Magyar 

Nyelv: 389–419. 
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• Berta Árpád (1997): Eltérı nézetek a magyar törzsnevek eredetérıl. In: Kovács László –Veszprémy 
László (szerk.) Honfoglalás és nyelvészet. Balassi Kiadó, Budapest. 211–219. 

• Dömötör Adrienne (2006): Régi magyar nyelvemlékek. Akadémai Kiadó, Budapest. 
• Hoffmann István (2010): A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debreceni Egyetemi 

Kiadó, Debrecen. 
• Madas Edit szerk. (2009): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektıl a 16. század 

elejéig. OSZK, Budapest. 
• Martinkó András (1988): Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Irodalomtörténeti 

Füzetek, 117. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Mészöly Gedeon (1956): Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Mészöly Gedeon (1944): Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magyarázata. 

Universitas Francisco-Josephina, Kolozsvár. 
• A. Molnár Ferenc (2005): A legkorábbi magyar szövegemlékek. Debrecen.  
• Molnár József – Simon Györgyi (1976): Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Pais Dezsı (1939): A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. Magyar 

Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 
• Szentgyörgyi Rudolf (2007): A Kesztölcrıl Fehérvárra menı hadút. Névtani Értesítı 29: 23–47. 
• Szentgyörgyi Rudolf (2008): A Tihanyi alapítólevél latin szövege és helyneveinek lokalizálása. In: 

Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó (szerk.), Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia 
elıadásai. KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest. 255–67. 

• Szentgyörgyi Rudolf (2010): Helynevek beillesztése korai latin nyelvő okleveleink szövegébe. 
Helynévtörténeti Tanulmányok 5: 33–47. 

• Zelliger Erzsébet, A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma. 2005. 
• http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek 

 
 

 
 

BMR 2211 Nyelvváltozatok (Dialektológia) 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Féléves óraszám: 
N:30 

 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó PhD 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az elıadáson megszerzett elméleti ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása. A 
szakirodalom, a szakmai-tudományos problémák, viták megismerése. A magyar nyelvjárási régiók 
sajátosságainak minél szélesebb körő tanulmányozása, az adott témakörökben való  alapos tájékozottság 
megszerzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A dialektológia és a dialektusok; nyelv és nyelvjárás határa; a dialektus és a nyelvjárás fogalma. A nyelvjárási 
jelenségek mibenléte és azok változásai; izoglosszák. A nyelvjárások, a szubjektum, a társadalom, az attitőd, a 
presztízs. Az újabb kori dialektológia feladatai, kutatási területei. A magyar nyelvjáráskutatás fıbb korszakai 
(a nyelvatlasz-korszak). A magyar nyelvterület nyelvjárási felosztása: a nyelvjárási régiók (nyugat-dunántúli, 
közép-dunántúli-kisalföldi, dél-dunántúli, palóc, Körös-Tisza-vidéki, északkeleti, mezıségi, székely, moldvai) 
A nyelvjárási magán- és mássalhangzós jelenségek. A nyelvjárási alak- és mondattani jelenségek. A 
nyelvjárási szókincs: tájszavak és azok osztályozása; frazeologizmusok a nyelvjárásokban. A nyelvföldrajz. A 
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magyar nyelvjárások atlasza. A  követéses atlaszmunkálatok: ÚMNyA Kétnyelvőség, kettıs nyelvőség és 
diglosszia. Nemek és nyelvjárási nyelvhasználat. A nyelvjárási anyaggyőjtés módszertana; adatközlık 
kiválasztása, hangfelvételek készítése, a kérdıíves győjtés Nyelvjárási szövegek lejegyzése, elemzése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum szemináriumi munkáról,  
• 2 zárthelyi dolgozat  
• házi dolgozat írása 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı (20032, szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Könyvkiadó, Budapest 
• Nyelvjárási hangoskönyv, CD-k, hangfelvételek 
• Hajdú Mihály–Kázmér Miklós (1974, szerk.): Nyelvjárási olvasókönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 
 

Ajánlott irodalom: 
• Deme László—Imre Samu (1975, szerk.): A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani 

kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Bárczi Géza: A magyar nyelvatlaszkutatás története. In: A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-

módszertani kérdései. Szerk. Deme László és Imre Samu. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975. 13–49.  
• Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 1966.  
• Kiss Jenı: A magyar dialektológia s újabb feladatai az ezredfordulón. Magyar Tudomány, 1998, 929—

935.  
• Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, 1971  
• Benkı Loránd - Imre Samu (szerk.): A magyar nyelvjárások atlasza I-VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1966-1977  
• Magyar Nyelvjárások évkönyvsorozat a Debreceni Egyetem kiadásában  
• Új magyar tájszótár  
• Regionális nyelvatlaszok, tájszótárak 
 
 

BMR 2222 Nyelvváltozatok (Szociolingvisztika) 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Féléves óraszám: 
N:30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III.-IV. 

Értékelés 
módszere: 
15 perces 
vitaindító 

referátum + 10-
12 old. házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy elsajátításának célja az, hogy a hallgató megtanulja a nyelvet társadalmi összefüggéseiben 
szemlélni, képes legyen felismerni a nyelvek és nyelvváltozatok kulturális értékét és a nyelvnek a 
beszélıközösségen belül betöltött szerepét egynyelvő és kétnyelvő társadalmi helyzetben egyaránt.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumok során a hallgató elsajátítja a szociolingvisztikai szakirodalom olvasásának és értékelésének 
készségét, képes lesz értékelni az egyes témakörök körül kialakult szakmai vitákat, illetve ezek alapján képes 
lesz saját véleményének szakszerő megformálására is. A szemináriumok részben gyakorlati példák 
bemutatásával kiegészítik az elıadáson hallott témákat, részben tájékoztatják a hallgatókat az e 
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témakörökben folyó kutatásokról – részben pedig saját kutatómunkára is ösztönöznek. A szemináriumhoz 
kapcsolódó egyik legfontosabb készség, a kulturált, idıben behatárolt szakmai elıadásmód, valamint a 
vitatkozás készségének elsajátítása. A hallgató a szemináriumi dolgozat készítése során elmélyíti addigi 
önálló kutatási és szakszöveg-alkotási kompetenciáit.  

Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumokra a hallgatók 15 perces vitaindító referátummal készülnek  
• Internet-használat, könyvtári kutatómunka  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Jászó Anna – Bódi Zoltán (2002, szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyőjtemény. Tinta, Bp. 
• Kiss Jenı (1995): Társadalom és nyelvhasználat. NT, Bp. 
• Trudgill, Peter (1997): Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó, Szeged  

Ajánlott irodalom: 
• Kontra Miklós (2003) Nyelv és társadalom a rendszerváltás kori Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp. 
• Kontra Miklós – Saly Noémi (1998): Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Osiris Kiadó, Bp. 
• Nádor Orsolya – Szarka László (2003, szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-

Európában. Akadémiai Kiadó, Bp. 
• Péntek János (2001): A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok. Komp-Press, Korunk 

Baráti Társaság, Kolozsvár 
 
 

BMR 2250 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 
Tantárgy felelıse: 

Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BAA 1020 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Nádor Orsolya 
Fóris Ágota 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerkedjen a nyelvtudomány alkalmazott nyelvészeti területeivel, 
valamint azzal a felfogással, amit az alkalmazott nyelvészet képvisel. A tanulmányok közvetett célja az, hogy a 
hallgató tájékozottságot szerezzen az alkalmazott nyelvészet körébe tartozó mesterszakok diszciplináris 
alapjairól, és ezáltal nyitott legyen az ilyen irányú tanulmányok folytatására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadásokon a hallgató megismerkedik az alkalmazott nyelvészeti szemlélettel, valamint azokkal az egy-, 
ill. több nyelvet érintı területekkel, amelyek a különféle, sok esetben országspecifikus felfogások ide 
kapcsolnak. Mivel a hallgatóknak a késıbbi tanulmányaik során alkalmuk nyílik arra, hogy egy-egy területtel 
mélyebben is megismerkedjenek, a bevezetı kurzus elıadásai inkább a sokféleségre helyezik a hangsúlyt. A 
hallgató képet kap az anyanyelvre és az idegen nyelvekre vonatkozó szakterületekrıl, így egyebek között a 
nyelv-társadalom-kultúra, a nyelv és pszichológia, a nyelv és a nyelvpedagógia, a fordítás, tolmácsolás, a 
lexikográfia és terminológia tartalmáról. Emellett megismerik a magyarországi és külföldi alkalmazott 
nyelvészet fıbb szervezetit és fórumait, valamint azokat a kutatókat, akik a magyarországi alkalmazott 
nyelvészet létrejöttében, kibontakozásában fontos szerepet vállaltak.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Részvétel az elıadásokon, a kötelezı irodalom elolvasása. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fóris Ágota 2005. Hat terminológiai lecke. Lexikográfia, Pécs 
• Klaudy Kinga (szerk.) 2006. Papp Ferenc olvasókönyv. Tinta Könyvkiadó, Bp. 
• Ebbıl: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai székfoglaló (1989). 235-248. 



 

| 387 | 

 

• Simigné Fenyı Sarolta 2003. Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, Miskolc. 13-
63. 

• Szerdahelyi István (szerk.) 1985. Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak I. Tankönyvkiadó, Bp. 
 

Ajánlott irodalom: 
 
 



 

| 388 | 

 

 
BMR 2231 Helyesírási gyakorlat 

Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:15 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
ZH+teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A helyesírásunkra vonatkozó ismeretek elmélyítése és rendszerezése, helyesírási gyakorlat nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében tárgyalt témakörök: a szabályzatok; a 11. kiadás általános jellemzıi; a szótárak; a 
helyesírási norma a nyelvi normák tükrében; az alapvetı jellemzık bemutatása: fonematikus elv, hagyomány, 
értelemtükröztetés és egyszerősítés; a hagyomány különféle értelmezési lehetıségei; a grammatika és a helyesírás 
viszonya; a helyesírás és a stilisztika kapcsolata; a különbözı részrendszerek szabályszerőségei: a betők, a 
betőrend, a hangjelölés, a különírás és az egybeírás, a kezdıbető, a tulajdonnevek, az idegen szavak és nevek, az 
elválasztás, az írásjelek, a rövidítések és a mozaikszók, a számok, a keltezés és a címzés; a számítógépes 
helyesírás. Az elméleti leírást minden témakörben kiegészíti a gyakorlat: tesztek és szövegek formájában. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• szemináriumi dolgozat   
• 1 zárthelyi dolgozat  
• 3 tollbamondás eredményes megírása  
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, példaanyagában átdolgozott lenyomat. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1994. 
• Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 
• Antalné Szabó Ágnes (1996): Hogyan írjam? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kis Ádám (1999): Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép. Magyar Nyelvır 123: 149–

168. 
• Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila (2004): Helyesírás. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1996): A helyesírás a nyelvi normák rendszerében. In: Bozsik Gabriella–V. 

Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.), Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseibıl. EKTF, Eger. 
• CD, kazetta, elektronikus anyagok, letölthetı anyagok. 
• Interaktív magyar nyelvtan. CD-ROM Kossuth Kiadó, é. n. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bozsik Gabriella — V. Raisz Rózsa (1996, szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseibıl. 
Eszterházi Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger. 

• O. Bozsik Gabriella — V. Raisz Rózsa — Zimányi Árpád (1996, szerk.): Helyesírási kultúránk 
fejlesztéséért. Eszterházi Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger 

• O. Bozsik Gabriella — V. Raisz Rózsa — Zimányi Árpád (1998, szerk.): Helyesírásunkról 
helyesírásunkért. Eszterházi Károly Tanárképzı Fıiskola, Eger. 

• Fábián Pál – Földi Ervin – Hınyi Ede (1998): A földrajzi nevek helyesírása. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 

• Fercsik Erzsébet (1995): Helyesírási kalauz. Korona Kiadó, Budapest, (II. Olvasmányok c. fejezete) 
• Cs. Nagy Lajos (20028): Helyesírási gyakorlókönyv. 8. átdolgozott kiadás, Trezor Kiadó, Bp. 
• Szathmári István (1995): A magyar helyesírás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Vörös Ferenc (1996): Legyen biztos helyesírásunk! Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
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BMR 2311 Fonetika 

Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea  

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar nyelv hangtani rendszerének bemutatása, a  nyelvtörténeti és dialektológiai tanulmányok 
megalapozása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében tárgyalt témakörök: a fonetika tárgya, ágai, alkalmazási területei; a fonetika alapfogalmai; 
a fonetika története; a beszéd mechanizmusa, a hangképzı szervek felépítése, mőködése; a beszéd fiziológiai 
jellemzése; a beszéd mint akusztikai jelenség; a beszéd észlelése: a beszédfolyamat felbontása, a hangsor 
fonetikai tagolása; a magyar hangállomány: a magánhangzók és a mássalhangzók rendszere; hangsorépítési 
szabályok: fonotaktika; hangkapcsolódási törvényszerőségek; fonetikai írásrendszerek, gyakorlás: szövegek 
fonetikus lejegyzése; a szótag; a beszéd szupraszegmentális elemei és szerkezetei; beszédtechnikai, 
hangképzési alapvetés; fonológiai alapismeretek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• ZH-k 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gósy Mária (2004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest. 
• Kassai Ilona (1998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Roach, Peter (2001): Phonetics. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University Press, 

Oxford. 
• Laver, John (2001): Linguistic Phonetics: Aronoff, Mark–Rees-Miller, Janie (eds.), The Handbook of 

Linguistics. 150–179. Basil Blackwell, Oxford.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Ball, Martin–Rahilly, Joan (1999): Phonetics: The Science of Speech. Edward Arnold. 
• a Beszédkutatás címő sorozat kötetei 
• Bolla Kálmán (1982, szerk.), Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Bolla Kálmán (1995): Magyar fonetikai atlasz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Gósy Mária (1989): Beszédészlelés. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 
• Hardcastle, William J.–Laver, John ed. (1997): The Handbook of Phonetic Sciences. Wiley–Blackwell. 
• Kiefer Ferenc (1994, szerk.), Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Ladefoged, Peter (2001): A Course in Phonetics. (4th edn.). Harcourt. 
• Laver, John (1994): Principles of Phonetics. Cambride University Press, Cambridge. 
• Lieberman, Philip–Sheila E. Blumstein (1989): Speech Physiology, Speech Perception, and Acoustic 

Phonetics. Cambridge University Press, Cambridge. 
• Pisoni, David B.–Remez, Robert E. ed. (2007): The Handbook of Speech Perception. Wiley-Blackwell. 
• Subosits István (1984): Beszédakusztika. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szende Tamás (1976): A beszédfolyamat alaptényezıi. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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BMR 2320 Szófajtan, alaktan 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2311 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Dér Csilla 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mai magyar nyelv alaktani és szófaji rendszerének bemutatása és az ezzel kapcsolatos újabb hazai és 
külföldi tudományos eredmények megismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvi egységek hierarchikus rendszere, a nyelv és beszéd egységeinek viszonya, a morfológia tárgya, 
alapfogalmai, a disztribúciós elemzés, a morfémák osztályozása, az alternáció fogalma, az elıhangzó 
elemzése, a tıtani besorolás problémái, a szótövek jellemzése, a toldalékmorfémák funkcionális csoportjai, a 
szófaj fogalma, a mai magyar nyelv szófaji rendszere, a szófajváltás, a szófaji rendszerezés problematikus 
esetei, az alapszófajok (az ige, a fınév, a melléknév, határozószók) jelentése, mondatbeli szerepe, morfológiai 
felépítése, a névmások bemutatása,  a névszók morfológiai jellemzése, névszótövek, névszóragozás, az 
igenevek bemutatása, a viszonyszók (segédigék, segédigenevek, segédszók, a névutó, a névutómelléknév, az 
igekötı, a kötıszó, a partikula, a névelı, a tagadószó) mondatbeli szerepe, alaktani és szemantikai jellemzése, 
a mondatszók (az indulatszó, az interakciós mondatszó, a módosítószó és a hangutánzó mondatszó) mondatbeli 
szerepe, jelentése és alaktani jellemzıi, a szóképzés, a képzık, a szóösszetétel, az összetett szavak  morfológiai 
felépítése, a ritkább szóalkotási módok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Keszler Borbála−Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
• É. Kiss – Kiefer – Siptár (1998): Új magyar nyelvtan. Morfológia. Osiris Kiadó, Budapest 
• Rácz Endre (19887, szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana körébıl. 
• Tankönyvkiadó, Budapest 
• Rácz Endre (1989, szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan körébıl. Tankönyvkiadó,  
• Budapest 
 

Ajánlott irodalom: 
• Kiefer Ferenc (2000, szerk.):  Strukturális magyar nyelvtan. Morfológia. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
• Kiefer Ferenc (2003, szerk.):  A magyar nyelv kézikönyve. Budapest, Akadémiai Kiadó, 185-204 
 
 
 

BMR 2321 Szófajtan, alaktan 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2311 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Dér Csilla 

N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a morfológiai és szófajtani fogalmakat, megismerjék a 
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morfológiai és szófaji rendszerezéseket, kialakuljon gyakorlati elemzı készségük alaktani és szófajtani 
feladatok megoldásában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A morfológia tárgya: a morfémák (szóelemek), a morfémaszerkezetek, a morfémarendszerek. A morféma 
fogalma és fajai, a morfémaalternánsok, szabad és kötött morfémák. A morfémaszerkezet felépítése és 
elemzése. Az affixumok osztályozása a tıhöz képest elfoglalt helyük szerint. Az ún. kötıhangzó-probléma. Az 
affixumok (szuffixumok) alaki osztályozása. Az álszók és az álszós szerkezetek. Az igetövek. A névszótövek. 
A képzık jellemzı sajátosságai. A magyar nyelv képzırendszere. A magyar esetrendszer. Az igeragozás (igei 
mód- és idıjelek, igei személyragok). Flexiós jelenségek a magyar igeragozásban. A szóösszetétel. A 
mozaikszó-alkotás. A ritkább szóalkotások. A mai magyar nyelv szófaji rendszerei. A szófajok problémái: 
minden szófajnál a jelentésbeli, az alaktani (tıtípusok, toldalékolhatóság) és a mondattani sajátosságok 
(mondatrészszerep, bıvíthetıség) szerinti elemzés. Az ige (az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az 
igék osztályozási lehetısége egyéb szempontok szerint). A fınevek. A melléknevek. A számnevek helye a 
szófaji rendszerben. A névmások. A segédszók (a névelı, a névutó, az igekötı, a módosítószó, a kötıszó, a 
segédige). A partikulák problémája.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• 1 referátum 
• 2 Zh 
• házi dolgozat 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti Tk. Bp. 
• Balogh Judit (1994): Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Tankönyvkiadó, Bp. 
• Keszler Borbála−Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
• Keszler Borbála (1993, szerk.): Mai magyar nyelv. Cikk-és tanulmánygyőjtemény. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Antal László (1961/2005): A magyar esetrendszer. Budapest, Akadémiai Kiadó/Bicske, SZAK Kiadó. 
• Faluvégi Katalin–Keszler Borbála–Laczkó Krisztina (1994, szerk.). Magyar leíró nyelvtani 

segédkönyv. Tankönyvkiadó. Bp. 
• Keszler Borbála (1993, szerk.): A mai magyar nyelv. Cikk és tanulmánygyőjtemény. ELTE. Bp.  
• Rácz Endre–Szathmári István (1994, szerk.). Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana 

körébıl. ELTE. Bp. 
 
 
 
 

BMR 2330 Szintagmatan, mondattan 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2311 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Dér Csilla 

 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a leíró szószerkezettan és mondattan alapvetı 
fogalmait, rendszerezéseit, továbbá képesek legyenek ezen elméleti ismeretek birtokában szószerkezettani, 
mondattani elemzések elvégzésére. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szintagma fogalma, elhatárolása, típusai. Az alárendelı szintagma jellemzése. A mellérendelı szintagma 
típusai. Szintagmacsoportok. A mondat fogalma, ismertetıjegyei. A mondatok osztályozása szerkezetük 
szerint. A mondatfajták. A mondatrészek: az állítmány, az alany, a tárgy, a határozók, a jelzı és az értelmezı 
fogalma, funkciója, szerkezete. Az egyszerő mondat elemzése. Az alárendelı összetett mondatok. 
Mondatrészkifejtı mellékmondatok. A mellérendelı összetett mondatok. Az összetett mondatok elemzése. A 
többszörösen összetett mondatok elemzése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 
Ajánlott irodalom: 

• Keszler Borbála-Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Adamikné Jászó Anna–Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. 

Szeged 
• Rácz Endre-Szemere Gyula (1970): Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó. Bp. 
 
 
 

BMR 2331 Szintagmatan, mondattan 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2320, 2321 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Dér Csilla 

 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mai magyar nyelv mondattani kérdéseinek leíró szempontú elméleti és gyakorlati megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szintagmák elhatárolása a szókapcsolatoktól, az „álszintagma”, a hozzárendelés kérdése. Az alárendelı 
szintagmák csoportosítása az alaptag szófaja és a bıvítmény szintaktikai viszonya szerint. Az igei és igenévi 
alaptagú alárendelı szintagmák. A névszói alaptagú szintagmák. A névmási és határozószói alaptagú 
alárendelı szintagmák. A mellérendelı szintagmák fajtái. A szintagmák kapcsolódása, a mondat szintezıdése 
(az egyes témákhoz elemzési feladatok kapcsolódnak). Mondat és nyilatkozat. Az egyes mondatfajták nyelvi 
kifejezıeszközei. A mondat fajtái és elhatárolásuk szerkezetük szerint. Az állítmány fajtái szófajiság és 
szerkezet szerint. Az alany fajtái szófajiság és szerkezet szerint. A kettıs alany kérdése. Az alany 
elmaradásának esetei. A tárgy és a határozó kapcsolata. A tranzitivitás fogalma. A magyar határozórendszer. A 
jelzı és az értelmezı problematikája. Az egyszerő és összetett mondatok határsávja. Az alárendelı összetett 
mondat típusai, utaló- és kötıelemek. Szemantikai többlettartalmat hordozó mondatrészkifejtı és nem 
mondatrészkifejtı összetett mondatok. A mellérendelı összetett mondatok. A többszörösen összetett 
mondatok. Beékelıdés és mondatátszövıdés (minden téma mondatelemzési feladatokkal párosul).  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• min. 2 zárthelyi, házi dolgozat/kiselıadás  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
• Balogh Judit (1994, szerk.): Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Tankönyvkiadó. Bp. 
• Faluvégi K.-Keszler B.-Laczkó K.(1994, szerk.): Magyar leíró nyelvtan segédkönyv. Magyar Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Bp. 
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• Rácz-Szemere (1982): Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó, Budapest  
• Rácz-Szathmári (1989): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondatkörébıl. Tankönyvkiadó 
 

Ajánlott irodalom: 
• Adamikné Jászó Anna—Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Szeged, Mozaik Kiadó. 
 
 
 

BMR 2410 Jelentéstan 
Tantárgy felelıse: 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 0210, 0211 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Fóris Ágota 
 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a jelentés nyelvészeti magyarázatának legfontosabb elméleti és leíró kérdéseit tárgyalja a mai 
nemzetközi irányzatoknak megfelelıen. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A jelentés hagyományos magyarázatai. A jelentéstan rövid története. A jelentéstan interdiszciplináris 
kapcsolatai. A jelentés fogalmának értelmezései. A jelentésfajták, jelentéstípusok. A kategorizáció fajtái, a 
prototípuselmélet. A fınév jelentéstana. Az ige jelentéstana. A metafora jelentéstani magyarázata. A 
poliszémia. A szinonímia, antonímia, hiponímia. A mondat jelentésszerkezete. 1. Az egyszerő mondat 
jelentése. A topik. A mondat jelentésszerkezete. 2. A nézıpont, a lehorgonyzás, a határozottság, az eset. A 
modalitás. Szemantika és pragmatika. Explicit és implicit jelentés. Az elıfeltevés, a bennfoglalás. A 
beszédaktus. A jelentésváltozás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Pl. referátum, házi dolgozat   
• Zh  
• Kiállítás látogatás  

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Szende Tamás (1996): A jelentés alapvonalai. A jelentés a kommunikációban.  
• Kiefer Ferenc (2000, 2007): Jelentéselmélet. Corvina Kiadó  
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Typotex. Budapest. 19–28. 
• Black, Max (1990): A metafora. Helikon 1990/4. 432–47. 
• Andor József (1998): A fogalmi keret, a szómezı és a szinonimitás határvonalai. In: Gecsı T., 

Spannraft M. (szerk.): A szinonimitásról. Tinta. Budapest. 7–19. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 44–50. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2002): Topik és/vagy figura. In: Maleczki M. (szerk.): A mai magyar nyelv 

leírásának újabb módszerei V. SZTE Általános Nyelvészeti Tsz., Magyar Nyelvészeti Tsz. Szeged. 
237–248. 

• Tolcsvai Nagy Gábor (2005): A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben. In: Zimányi Á. L. 
(szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF 
Liceum Kiadó. 5–20.  

 
Ajánlott irodalom: 

• William Frawley: Linguistic Semantics. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hillsdale. 1992. 
• Shalom Lappin (ed.): The handbook of contemporary semantic theory. Blackwell. Oxford. 1996. 
• Saeed, John I.: Semantics. Blackwell. Oxford. 1997. 



 

| 394 | 

 

• D. Alan Cruse et al. (eds.): Lexikologie: ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von 
Wörtern und Wortschätzen/Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words 
and vocabularies. HSK 21.1. Walter de Gruyter. Berlin, New York. 2002. 

• Fauconnier, Gilles & Turner, Mark: Conceptual integration networks. Cognitive Science 22 (2), 133–
187. (1998). 

• Eysenck, Michael W. – Keane, Mark: T. Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
1997 [1990]. 

• Dirk Geeraerts: Diachronic prototype semantics. A contribution to historical lexicology. Clarendon 
Press. Oxford. 1997. 

• Kiefer Ferenc: A nyelvi jelentés két fajtája: az implicit és explicit jelentés. In: Keszler B. (szerk.): Mai 
magyar nyelvi szöveggyőjtemény. Tankönyvkiadó. II. 197–203. 

• Pléh Csaba: A szaván fogott szó. In: Austin, John L.: Tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. 1990. 7–25. 
. 
 
 
 

BMR 2411 Jelentéstan 
Tantárgy felelıse: 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 0210, 0211 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Fóris Ágota 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium az elıadás anyagát dolgozza fel az egyes résztémák részletes, empirikus szemantikai 
elemzésével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés: a jelentés fogalmának értelmezései A jelentésfajták, jelentéstípusok. A kategorizáció fajtái, a 
prototípuselmélet. A fınév és az ige jelentéstana. A melléknév jelentéstana. Az igekötık, határozóragok 
jelentéstana. A tér és az idı jelölése. A metafora és a metonímia. A blending (a fogalmi terek vegyítése). A 
poliszémia. A szó jelentéshálózata. A szinonímia. Szinonim jelentéshálózatok a magyar nyelvben. A mondat 
jelentésszerkezete. 1. Az egyszerő mondat jelentése. A topik. A mondat jelentésszerkezete. 2. A nézıpont, a 
lehorgonyzás, a határozottság, az eset. A modalitás. Szemantika és pragmatika. Explicit és implicit jelentés. A 
beszédaktus. A jelentésváltozás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, házi dolgozat   
• Zh  
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szende Tamás (1996): A jelentés alapvonalai. A jelentés a kommunikációban.  
• Kiefer Ferenc (2000): Jelentéselmélet. Corvina Kiadó  
• Szilágyi N. Sándor (1996): Hogyan teremtsünk világot? Kolozsvár 
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Typotex. Budapest. 19–28. 
• Black, Max (1990): A metafora. Helikon 1990/4. 432–47. 
• Andor József (1998): A fogalmi keret, a szómezı és a szinonimitás határvonalai. In: Gecsı T., 

Spannraft M. (szerk.): A szinonimitásról. Tinta. Budapest. 7–19. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 44–50. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2002): Topik és/vagy figura. In: Maleczki M. (szerk.): A mai magyar nyelv 

leírásának újabb módszerei V. SZTE Általános Nyelvészeti Tsz., Magyar Nyelvészeti Tsz. Szeged. 
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237–248. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2005): A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben. In: Zimányi Á. L. 

(szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF 
Liceum Kiadó. 5–20.  

 
Ajánlott irodalom: 

 
 
 
 

BMR 2610 Stilisztika 
Tantárgy felelıse: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2510, 2511 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc  

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Zh, házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az alapképzésben általános cél a stilisztikának mint megújult nyelvészeti  interdiszciplináris 
tudományterületnek a megismertetése. A stíluselméletet elıtérbe állító kurzus specifikusan tekinti át  a modern 
nyelvelméleteken alapulva  a nyelvi stílus mibenlétét, a stílusfogalom értelmezését, a szépírói stílus sajátos 
jellegét, a nyelvi képek szemantikáját és stilisztikáját, valamint az alakzatok stílus- és szövegszervezı 
sajátosságait. A stílust mint viszonyjelenséget a teljes magyar nyelvhasználatra kiterjesztve értelmezi, különös 
tekintettel a stílus szociokulturális rétegzettségére, a pragmatikai összetevıkre, a stílus és norma 
összefüggéseire, valamint a funkcionalitás szerepére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fenti általános célok megvalósítására szolgál az elıadás, amely a hazai és a nemzetközi hagyományokra, 
valamint a legújabb eredményekre támaszkodva ismerteti meg a hallgatókkal a diszciplína összetett, 
tudományközi nyelv- és ismeretelméleti paradigmatikus hátterét. A kurzus a következı fıbb kérdésköröket 
tartalmazza: 1.A stilisztika mint tudományág, a stilisztika története; a stilisztika tárgya és lehetıségei. 2. A 
stílus fogalma, értelmezései; választás, eltérés, norma; a stílus mint viszonyfogalom; a stílus diszkurzív jellege 
és szociokulturális rétegzettsége. 3. Stílusteremtı tényezık, stílusrétegek; stílus és szöveg viszonya; a stílus 
pragmatikai összetevıi. 4. A szépirodalmi stílus kérdéskörei: az irodalmi kommunikáció sajátosságai; szépírói 
szövegek egyes szintjeinek formaeszközei, kiemelten a nyelvi képek szemantikájára. 5. Az alakzatok 
stílusteremtı szerepe; a retorika és a stilisztika érintkezési területei. 6. Vázlatos portrék a magyar stilisztika 
történetébıl és mai meghatározó iskoláiról. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A stílus diszkurzív elmélete. Helikon 1995/3.  
• Szathmári István (szerk. 1996): Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok.  Nemzeti 

Tankönyvkiadó,  Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1996): A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szabó Zoltán (1998): A magyar szépírói stílus történetének fı irányai. Corvina Könyvkiadó, Budapest.  
• Kemény Gábor (2002): Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004):  A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus (Egy kognitív 

stíluselmélet vázlata), In: Büky L. (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. 
Szeged, SZTE Általanos Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 143–160. 

 
Ajánlott irodalom: 
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BMR 2611 Stilisztika 

Tantárgy felelıse: 
Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2510, 2511 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 
Csontos Nóra 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Zh, házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az alapképzésben általános cél a stilisztikának mint megújult nyelvészeti  interdiszciplináris 
tudományterületnek a megismertetése. A stíluselméletet elıtérbe állító kurzus specifikusan tekinti át  a modern 
nyelvelméleteken alapulva  a nyelvi stílus mibenlétét, a stílusfogalom értelmezését, a szépírói stílus sajátos 
jellegét, a nyelvi képek szemantikáját és stilisztikáját, valamint az alakzatok stílus- és szövegszervezı 
sajátosságait. A stílust mint viszonyjelenséget a teljes magyar nyelvhasználatra kiterjesztve értelmezi, különös 
tekintettel a stílus szociokulturális rétegzettségére, a pragmatikai összetevıkre, a stílus és norma 
összefüggéseire, valamint a funkcionalitás szerepére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A specifikus célkitőzések pedig az elméletre építve a szeminárium keretében a következık: (1) A magyar 
szépírói stílus jellegének , értékeinek, specifikus sajátosságainak feltárása, konkrét szövegekre alapuló 
elemzések során. (2) Irodalmi szövegek alkotási és befogadási folyamatának megértetése a nyelvi-stiláris 
formaeszközök segítségével. (3) Az egyéni kreativitás és a tudásanyag összhangjának a megteremtése.(4) 
Mőelemzési készség és igényesség fokozása, különös tekintettel a leendı tanári tudásanyag és 
személyiségfejlesztés szempontjaira.(5)A tantárgy legfıbb specifikuma interdiszciplináris jellege, ezért az 
elemzendı szövegek megválasztása alkalmas a korábban megszerzett nyelvészeti és irodalmi ismeretek 
rendszerezésére, új szempontú kamatoztatására, összefoglaló jellegő munkák, szakdolgozat, TDK-dolgozat 
készítésére. Kiemelten fontos a gyakorlati munkában: 

• A nyelvi képek szemantikája és az alakzatok stilisztikája 
• A szövegtípusok stíluskérdései 
• Az irodalmi alkotások specifikus stíluskérdései                      

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat, szakcikkek ismerete   
• Zh a nyelvi képek felismerésére  

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szathmári István szerk. (1998):  Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2001): Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre 

vagy? címő kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szathmári István szerk. (2003) A retorikai-stilisztikai alakzatok világa.  Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Tipotex Kiadó, Budapest. 
 

Ajánlott irodalom: 
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BMR 2510 Szövegtan 

Tantárgy felelıse: 
Dér Csilla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2330, 2331 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Dér Csilla 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
(szóbeli) 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a kognitív nyelvészet, a hermeneutika és a pragmatika eredményeit felhasználva az alkotás és a 
befogadás folyamatában létre jövı diskurzus átfogó vizsgálatához szükséges elméleti és módszertani 
kérdéseket tárgyalja.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a szöveg (diskurzus) jelenségét a megnyilatkozás és a kontextus értelmezésébıl kiindulva közelíti 
meg. Annak a folyamatnak a beszélt vagy írott megjelenésére összpontosít, amely által a nyelvet szándékolt 
üzenetek közvetítésére használjuk. Ennélfogva egyaránt foglalkozik a dialogikus társalgásokkal és a 
monologikus szövegekkel. A szövegalkotás és -befogadás folyamatát átfogóan, társadalmi, kulturális és 
kognitív szempontokat alkalmazva vizsgálja. Központi szerepet szán a szövegvilág fogalmának, ezen belül a 
nézıpont, illetve a jelentésközvetítés- és tulajdonítás kérdéskörének. A szövegtipológiai problémákat az 
intertextualitás keretében vizsgálja. Az egyes elméleti-módszertani kérdéseket különbözı szövegtípusba 
(mőfajba) tartozó szövegpéldányok (beszélt és írott) elemzésével szemlélteteti.. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• részvétel az elıadásokon 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2006. Szövegtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 149–174.  
• Kocsány Piroska 1989. Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete? Filológiai Közlöny 

26–43. 
• Pléh Csaba 1998. Mondatközi viszonyok feldolgozása: az anafora megértése a magyarban. A 

mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris Kiadó. 164–194. 
• Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 128: 479–494. 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128410.pdf 
• Tátrai Szilárd 2010. Áttekintés a deixisrıl (funkcionális kognitív kiindulópontból). Magyar 

Nyelvır 134: 211–233. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1342/134206.pdf  
• Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: 

Tinta Könyvkiadó. 74–80 
Ajánlott irodalom: 

• Bahtyin, Mihail 1953/1988. A beszéd mőfajai. (Ford.: Könczöl Csaba.) In: Kanyó Zoltán – Síklaki 
István (szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl. Budapest: Tankönyvkiadó. 246–280. 

• Csontos Nóra–Tátrai Szilárd 2008. Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok 
vizsgálatának lehetıségei a magyar nyelvő írásbeliségben). Általános Nyelvészeti Tanulmányok. 
XXII: 59–119.   

• de Beaugrande, Robert-Alain–Dressler, Wolfgang 1981/2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. 
(Ford. Siptár Péter.) Corvina, Budapest. 

• Gadamer, Hans-Georg 1986. Szöveg és interpretáció. (Ford. Hévizi Ottó.) In: Bacsó Béla (szerk.): 
Szöveg és interpretáció. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó. 17–41.  

• Genette, Gérard 1996 1982. Transztextualitás. Helikon 1–2: 82–90.  
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• Jauss, Hans Robert 1970/1980. Horizontszerkezet és dialogicitás. (Ford. Kulcsár-Szabó Zoltán.) 
Recepcióelmélet–esztétikai tapasztalat–irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris Kiadó.  

• Ricoeur, Paul 1985/1998. A szöveg világa és az olvasó világa. (Ford. Martonyi Éva.) In: Thomka 
Beáta (szerk.): Narratívák 2. Történet és fikció. Budapest: Kijárat Kiadó. 9–40.  

• Tátrai Szilárd 2002. Az ’ÉN’ az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. 
Argumentum Kiadó, Budapest. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2000. A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. 
Magyar Nyelvır 494–500. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2006. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta 
Könyvkiadó.  

• Sanders, José–Spooren, Wilbert 1997. Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive 
point of view. In: Liebert, Wolf-Andreas–Redeker, Gisela–Waugh, Linda (szerk.): Discourse and 
perspective in cognitive linguistics. John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia. 85–112. 

 

BMR 2511 Szövegtan 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2330, 2331 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Dér Csilla 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh, szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a kognitív nyelvészet, a hermeneutika és a pragmatika eredményeit felhasználva az alkotás és a 
befogadás folyamatában létre jövı diskurzus átfogó vizsgálatához szükséges elméleti és módszertani 
kérdéseket tárgyalja.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a szöveg (diskurzus) jelenségét a megnyilatkozás és a kontextus értelmezésébıl kiindulva közelíti 
meg. Annak a folyamatnak a beszélt vagy írott megjelenésére összpontosít, amely által a nyelvet szándékolt 
üzenetek közvetítésére használjuk. Ennélfogva egyaránt foglalkozik a dialogikus társalgásokkal és a 
monologikus szövegekkel. A szövegalkotás és -befogadás folyamatát átfogóan, társadalmi, kulturális és 
kognitív szempontokat alkalmazva vizsgálja. Központi szerepet szán a szövegvilág fogalmának, ezen belül a 
nézıpont, illetve a jelentésközvetítés- és tulajdonítás kérdéskörének. A szövegtipológiai problémákat az 
intertextualitás keretében vizsgálja. A kurzus az elıadás elméleti és módszertani anyagát különbözı 
szövegtípusba (mőfajba) tartozó szövegpéldányok elemzésével mélyíti el. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• zh 
• szemináriumi dolgozat 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kocsány Piroska 1989. Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete? Filológiai Közlöny 

26–43. 
• Pléh Csaba 1998. Mondatközi viszonyok feldolgozása: az anafora megértése a magyarban. A 

mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris Kiadó. 164–194. 
• Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 128: 479–494. 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128410.pdf 
• Tátrai Szilárd 2010. Áttekintés a deixisrıl (funkcionális kognitív kiindulópontból). Magyar 

Nyelvır 134: 211–233. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1342/134206.pdf  
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• Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: 
Tinta Könyvkiadó. 74–80. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bahtyin, Mihail 1953/1988. A beszéd mőfajai. (Ford.: Könczöl Csaba.) In: Kanyó Zoltán – Síklaki 
István (szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl. Budapest: Tankönyvkiadó. 246–280. 

• Csontos Nóra–Tátrai Szilárd 2008. Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok 
vizsgálatának lehetıségei a magyar nyelvő írásbeliségben). Általános Nyelvészeti Tanulmányok. 
XXII: 59–119.   

• de Beaugrande, Robert-Alain–Dressler, Wolfgang 1981/2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. 
(Ford. Siptár Péter.) Corvina, Budapest. 

• Gadamer, Hans-Georg 1986. Szöveg és interpretáció. (Ford. Hévizi Ottó.) In: Bacsó Béla (szerk.): 
Szöveg és interpretáció. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó. 17–41.  

• Tátrai Szilárd 2002. Az ’ÉN’ az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. 
Argumentum Kiadó, Budapest. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2000. A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. 
Magyar Nyelvır 494–500. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2006. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta 
Könyvkiadó.  

• Sanders, José–Spooren, Wilbert 1997. Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive 
point of view. In: Liebert, Wolf-Andreas–Redeker, Gisela–Waugh, Linda (szerk.): Discourse and 
perspective in cognitive linguistics. John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia. 85–112. 

 
 
 

BMR 2720 Az anyanyelvi írásbeliség kialakulása 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Bölcskei Andrea 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A speciálkollégium a hallgatók nyelvtörténeti ismereteit gyarapítja. A félév során az egyes nyelvtörténeti 
korszakok nyelvállapotának sajátosságain túl a hallgatók képet kaphatnak arról a folyamatról, amely 
írásbeliségünk kialakulásához, mai formájának létrejöttéhez vezetett. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében tárgyalt témakörök: anyanyelvi írásbeliségünk megszületését, elterjedését segítı politikai, 
társadalmi, gazdasági, kulturális tényezık; a magyar nyelvő írásbeliség kezdetei: szórványemlékeink; a korai 
szövegemlékek nyelvi sajátosságai; a könyvterjedelmő írásosság termékei: a kódexek; nyelvi egységesülés a 
XVI–XVII. században; a deákság szerepe; elsı nyelvmővelıink; fordítások és eredeti munkák; az elsı 
nyelvtanok; helyesírásunk rövid története; az irodalmi írásbeliség történetének további fontos állomásai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gáspári László (1998): Az irodalmi írásbeliség történetének vázlata. Bessenyei György Könyvkiadó, 
Nyíregyháza. 

• Kiss Jenı–Pusztai Ferenc (2003, szerk.), Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Bárczi Géza (1966): A magyar irodalmi nyelv kialakulása: Magyar Nyelvjárások, 3–31. 
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• Benkı Loránd (1960): A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának elsı szakaszában. 
Akadémiai Kiadó, Budapest.  

• Benkı Loránd (1960): Irodalmi nyelvünk fejlıdésének fıbb vonásairól. In: Benkı Loránd (szerk.), 
Anyanyelvi mőveltségünk. A pécsi nyelvmővelı konferencia anyaga. 221–238. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.  

 
Ajánlott irodalom: 

• Mezey László (1955): Irodalmi anyanyelvőségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 

• Mezey László (1979): Deákság és Európa. Irodalmi mőveltségünk alapvetésének vázlata. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. 

• Pais Dezsı (1953): A magyar irodalmi nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 83. 
• Papp László (1961): Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. 

Nyelvtudományi Értekezések 25. 
• Szathmári István (1968): Régi nyelvtanaink és egységesülı irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
 

 
 
 

BMR 2730 Dialektológiatörténet 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A feladat annak felismertetése, hogy a nyelv történetének tanulmányozásához elengedhetetlen a nyelvjárások 
és történetük ismerete. Mivel az egységes nyelvi norma kialakulása lassú folyamat eredménye és viszonylag 
újabb kelető, addig lényegében csupán területi nyelvváltozatok történetérıl beszélhetünk. A történeti, 
mővelıdéstörténeti háttér,  belsı nyelvi és külsı hatások jelentıségének hangsúlyozásával felhívjuk a 
figyelmet az eltérı nyelvi sajátosságok kialakulásának okaira. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvjárások szerepe a nyelvtörténetben. A nyelvjárási különfejlıdés A nyelvjárás-történeti kutatások a 
magyar nyelvtörténetben Mai nyelvjárásaink mint a nyelvtörténet forrásai. Az írásbeliség és a történeti 
nyelvjárások. Források Nyelvtörténeti alapismeretek – ómagyar kor. Nyelvtörténeti alapismeretek – 
középmagyar kor. A mai magyar nyelvjárási jelenségek történeti gyökerei –hangtan A mai magyar nyelvjárási 
jelenségek történeti gyökerei – morfológia, szófajtan. A mai magyar nyelvjárási jelenségek történeti gyökerei – 
szintaxis, mondattan, szövegszerkesztés. Szókészlettani sajátosságok. Szövegelemzések. Történeti 
szociolingvisztikai kérdések. 
A korábban megszerzett nyelvtörténeti és dialektológiai ismeretanyag összekapcsolásával egyrészt a 
nyelvtörténeti folyamatok mai nyelvjárási adatokkal történı illusztrálására, másrészt a mai és korábbi 
nyelvjárási adatok nyelvtörténeti magyarázatára kerítünk sort. Az eltérı nyelvi fejlıdés nyelvi és nyelven 
kívüli okait megkeresve a hallgatók képesek lesznek a nyelvi folyamatokat tágabb történeti-társadalmi 
összefüggésben vizsgálni, az egyes mai nyelvjárási régiók kialakulását magyarázni. A nyelvi egységesülés 
elıtti korszakokból származó, elsısorban irodalmi szövegek elemzése során a megszerzett ismeretek gyakorlati 
alkalmazására is sor kerül. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum,  

házi dolgozat írása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kiss Jenı és Pusztai Ferenc (2003, szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Könyvkiadó, Budapest 
• Kiss Jenı (2001, szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Könyvkiadó, Budapest 
• Benkı Loránd (1957): Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Budapest 
• Magyar nyelvtörténeti szövegek elemzés céljára (Pl. Hajdú Mihály: Nyelvjárástörténeti szövegek, 

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 7. és 15.) 
 
Ajánlott irodalom: 

• Papp László: Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963, 
• Benkı Loránd: Új módszerbeli lehetıségek a magyar nyelvjárás-történeti vizsgálatokhoz. Magyar 

Nyelv, 1961, 401-413. 
• Benkı Loránd: A nyelvföldrajz történeti tanulságai. MTA I. Oszt. Közl., 1967, 29-48. 

. 
 

BMR 2711 A középmagyar kori protestáns szövegek elemzése 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Bölcskei Andrea 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Cél: annak bemutatása, hogy milyen volt a magyar nyelv a középmagyar korban, s hogy a protestáns 
(református) szerzık, nyomdák és az iskolarendszer hogyan vettek részt az irodalmi nyelv kialakításában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során szövegrészleteket elemzünk a bibliafordításokból (Pesti Gábor, Sylvester János, Károli Gáspár, 
Komáromi Csipkés György), a protestáns énekszerzık és -fordítók munkáiból (Méliusz Juhász Péter, Szenci 
Molnár Albert), a hitvitázó Heltai Gáspár mőveibıl. A magyar tudományos szaknyelv kialakítására való 
törekvés bemutatása (Apáczai Csere János). Mintegy kitekintésként a következı korszak nyelvi helyzetére, 
bepillantunk két nem protestáns szerzı (Révai Mikós és Verseghy Ferenc) nyelvészeti vitájába. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum,  
• házi dolgozat írása 
• Zh 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bárczi Géza (1963):  A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Deme László (1959): A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Akadémia Kiadó, Budapest. 
• Gáspári László (1998): Az irodalmi írásbeliség történetének vázlata. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza. 
• Horváth János (1957): A reformáció jegyében. Gondolat Kiadó, Budapest. 

Kiss Jenı – Pusztai Ferenc (2003, szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. (A középmagyar kor: 
577–693.) 
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BMR 2751 Személynevek története 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Bölcskei Andrea 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A speciálkollégium célja, hogy bemutassa az általános és magyar névtan személynevekkel kapcsolatos 
alapkérdéseit, képet adjon személyneveink történeti fejlıdésének fıbb állomásairól, a személynevek típusairól, 
felvázolja személyneveink jelenlegi rendszerét, valamint megismertesse a hallgatókat az alapvetı 
személynévtani szakirodalommal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Névelméleti kérdések: a tulajdonnevek helye a nyelvi rendszerben, a személynevek helye a tulajdonnevek 
rendszerében. A személynevek típusai: családnevek, utónevek, becenevek, ragadványnevek, álnevek. A 
személynevek vizsgálatának mővelıdéstörténeti vonatkozásai. Az egyéni nevek története. Keresztneveink 
állományának történeti változásai, a névdivat. A magyar becenevek története, rendszere. A magyar 
családnevek kialakulása, története, rendszere. A névváltoztatás. Az asszonynevek. A ragadványnevek 
kialakulása, fajtái, rendszere. Személynevek a szinkróniában. A személynevek győjtésének módszertani 
kérdései. Az írói személynévadás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• házi dolgozat írása 
• Zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Farkas Tamás (2009): Családnév-változtatás Magyarországon. Nyelvtudományi Értekezések 159. 
Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Farkas Tamás – Kozma István szerk. (2009): A családnév-változtatások történetei idıben, térben, 
társadalomban. Gondolat Kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 

• N. Fodor János (2010): Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. A Felsı-Tisza-vidék 
személyneveinek nyelvi elemzése (1401–1526). Magyar Névtani Értekezések 2. ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest. 

• Hajdú Mihály (2003): Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Korompay Klára (1978): Középkori neveink és a Roland-ének. Nyelvtudományi Értekezések, 

96. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Slíz Mariann (2011): Személynevek a középkori Magyarországon. Attraktor, Máriabesnyı. 
• Slíz Mariann (2011): Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik Könyvesház Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Benkı Loránd (1948–9/2003): A családnév-változtatás kérdései. Magyarosan 17: 40–45, 65–

72; 18: 1–6. = In: Hajdú Mihály – Kiss Jenı szerk., Nyelv és tudomány, anyanyelv és 
nyelvtudomány. Válogatás Benkı Loránd tanulmányaiból. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2: 364–381. 

• Benkı Loránd (1949): A régi magyar személynévadás. Budapest. 
• Berrár Jolán (1952): Nıi neveink 1400-ig. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 

80. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Büky Béla (1961): A fıvárosi keresztnévadás hatóerıi. Nyelvtudományi Értekezések, 26. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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• Fehértói Katalin (2005): Árpád-kori személynévtár. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Hajdú Mihály (1994): Magyar tulajdonnevek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Hajdú Mihály (2010): Családnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kálmán Béla (1989): A nevek világa. 4. kiad. Csokonai Kiadó, Debrecen. 
• Kázmér Miklós (1993): Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Budapest.  
• Ladó János—Bíró Ágnes (1998): Magyar utónévkönyv. Vince Kiadó, Budapest.  
• Pais Dezsı (1966): Régi személyneveink jelentéstana. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 

Kiadványai, 115. 5–24. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Slíz Mariann (2000): Az Árpád-ház névadása Géza fejedelemtıl III. Andrásig. Magyar Névtani 

Dolgozatok 168. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 
Budapest. 

 
 
 

BMR 2752 Helynevek története 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Bölcskei Andrea 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A speciálkollégium célja, hogy bemutassa az általános és magyar névtan helynevekkel kapcsolatos 
alapkérdéseit, képet adjon helyneveink történeti fejlıdésének fıbb állomásairól, a helynevek típusairól, 
felvázolja helyneveink jelenlegi rendszerét, valamint megismertesse a hallgatókat az alapvetı helynévtani 
szakirodalommal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Névelméleti kérdések: a tulajdonnevek helye a nyelvi rendszerben, a helynevek helye a tulajdonnevek 
rendszerében. A helynevek típusai, helynév és helységnév. A helynevek vizsgálatának mővelıdéstörténeti 
vonatkozásai. Helységneveink legkorábbi rétegei: a puszta személynévbıl keletkezett helységnevek, a 
törzsnévi helységnevek, nép- és foglalkozásnevekbıl alakult helységneveink. Egyházi terminusok a 
helységnévadásban. A kereskedelem emlékei a helységnevekben. Helységneveink egyéb típusai. Korai 
helységneveink grammatikai felépítése. A hivatalos helységnévadás. Mikrotoponimák. Szinkrón hely- és 
helységneveink típusai. A helynevek győjtésének módszertani kérdései. Az írói helynévadás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• házi dolgozat írása 
• Zh 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bölcskei Andrea (2010): A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes 
névadás korszakában. KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest. 

• Hoffmann István (1993): Helynevek nyelvi elemzése. DEMNyIK 61. Debrecen. 
• Juhász Dezsı (1988): A magyar tájnévadás. Nyelvtudományi Értekezések 126. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Kázmér Miklós (1970): A »falu« a magyar helynevekben. XIII–XIX. század. Akadémiai Kiadó, 

Budapest.  
• Mezı András (1982): A magyar hivatalos helységnévadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Mezı András (1996): A templomcím a magyar helységnevekben. 11–15. század. Magyar 
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Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest. 
• Reszegi Katalin (2011): Hegynevek a középkori Magyarországon. Debreceni Egyetemi Kiadó, 

Debrecen. 
• Szabó G. Ferenc 1998. A vásározás emlékei középkori helységneveinkben. Bessenyei György Könyv-

kiadó, Nyíregyháza. 
• Tóth Valéria (2008): Településnevek változástipológiája. DE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 

Debrecen. 
 
Ajánlott irodalom: 

• Benkı Loránd (1998): Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Benkı Loránd (2003): Beszélnek a múlt nevei. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Hajdú Mihály (1994): Magyar tulajdonnevek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  

• Hoffmann István (2003): Magyar helynévkutatás. 1958 – 2002. Debrecen. 
• Kálmán Béla (1989): A nevek világa. 4. kiad. Csokonai Kiadó, Debrecen. 
• Kiss Lajos (1995): Földrajzi neveink nyelvi fejlıdése. Nyelvtudományi Értekezések 139. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Kiss Lajos (1999): Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. A Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 1. Piliscsaba.  
• Kristó Gyula (1976): Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. AHistSzeg. 55. 

Szeged. 
• Lırincze Lajos (1947): Földrajzineveink élete. A Magyar Táj és Népismeret Könyvtára 9. 

Budapest. 
• Rácz Anita (2005): A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. DE Magyar 

Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen.  
• Sándorfi György 1989. Korai helyneveink vizsgálata. Miskolc. 

 
 
 
 
 

BMR 2761 Lexikológia, lexikográfia 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2121 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Fóris Ágota 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanegység célja, hogy megismertessen a szókincs és a szótárírás kapcsolatával, bemutassa a különbözı 
szótártípusokat, elméleti és gyakorlati ismeretekhez juttassa a hallgatókat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy tartalma elsısorban a szótártípusok ismertetése, azok jellemzıinek részletezése, különös tekintettel 
valamely szótártípusra (pl. az írói szótárak és a készülı Balassi-szótár, a történeti-etimológiai szótárak és a 
készülı gyógynövény történeti-etimológiai szótár stb.). A tárgy keretében a hallgatók képet kaphatnak pl. a 
nyelvtörténeti és az etimológiai szótárak csoportjáról, s ezen belül újabb keresztszempontként a szaknyelveket 
bemutató szótárakról.  
A tantárgy fı célja gyakorlati jellegő, lehetıséget ad a számítógépes szótárkészítés alapjainak elsajátítására. 
Valamely készülı szótár (pl. Balassi-szótár, A magyar gyógynövények történeti-etimológiai szótára stb.) anyaga, 
célja, jellege. A szótár egy részletének önálló feldolgozása, megszerkesztése számítógépen. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A szótár egy részletének önálló feldolgozása, megszerkesztése számítógépen. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Országh László (1966, szerk.): Szótártani tanulmányok. Tankönyvkiadó, Bp. 
• Zsemlyei János (2002): A mai magyar nyelv szókészlete és szótárai. Erdélyi Tankönyvtanács, 

Kolozsvár 
• Pais Júlia (1990): Számítógép és lexikográfia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Gerstner Károly (2003): A magyar nyelv szókészlete. In. A magyar nyelv kézikönyve. Szerk. Kiefer 

Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp. 117—158;  
• Sági István (1922): A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. MNyTK. 18. sz. Bp. 
• TESz., EWUNg. megfelelı szócikkei, ill. bevezetése 
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BMR 2810 Alkalmazott nyelvészeti problémák 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nádor Orsolya 

Féléves óraszám: 
N: 15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Fóris Ágota 
Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nyelvészet interdiszciplináris kapcsolatrendszerével, 
valamint kibıvítsék a korábban tanult ismereteiket egy attól eltérı szemlélető nyelvészettel. A tantárgy 
különösen hasznos és érdekes megközelítést kínál a több tudományterület iránt érdeklıdı hallgatók számára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadások során a hallgatók megismerkednek az alkalmazott, más néven gyakorlati nyelvészet fıbb kutatási 
területeivel, és megtanulják elhelyezni ezeket a nyelvtudomány rendszerében. Az alkalmazott nyelvészet 
homolingvális területei közül az anyanyelv, a pragmatika, a nyelvi tervezés, a neurolingvisztika és a 
számítógépes nyelvészet alapjairól szereznek ismereteket, a heterolingvális területek közül pedig a 
nyelvpedagógia, ezen belül az idegennyelv-oktatás, a magyar mint idegen nyelv értelmezése, a fordítás és a 
tolmácsolás, a kontrasztív nyelvészet és a hibaelemzés, valamint az interkulturális kommunikáció 
nyelvpedagógiai vonatkozásai szerepelnek a tananyagban. A félév során kialakul a hallgató alkalmazott 
nyelvészeti kompetenciája, amely egy a korábban tanultaktól eltérı nyelvszemléletre, valamint több 
tudományszak alapvetı ismeretére támaszkodik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Recenzió készítése egy szabadon választott magyar vagy idegen nyelvő alkalmazott nyelvészeti 
kötetrıl 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fodor István (2001): Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Bp. 
• Klaudy Kinga (2006, szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti írásai. 

Tinta Könyvkiadó, Bp. 
• Simigné Fenyı Sarolta (2003): Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, Miskolc 
• Szerdahelyi István (1990, szerk.): Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. ELTE, Bp.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Bárdos Jenı (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. NTK, Bp. 
• Kárpáti Eszter (2003, szerk.): Szöveggyőjtemény az alkalmazott nyelvészet tanulmányozásához. Aula, 

Bp. 
• Klaudy Kinga (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Bp. 
• Reboul, A. – Moschler, J. (2005): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris Kiadó, Bp. 
• Szépe György (2001):  Nyelvpolitika: múlt és jövı. Iskolakultúra, Pécs 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Bp.  
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BMR 2820 Pszicholingvisztikai alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Nádor Orsolya 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a nyelv és a pszichológia kapcsolatrendszerének tanulmányozásába vezeti be a hallgatót. Az a célja, 
hogy megismertesse a pszicholingvisztika alapvetı vizsgálati területeit, valamint bemutassa az ezekhez tartozó 
fogalmakat az anyanyelv elsajátítástól a beszédprodukción és beszédértésen át ezen folyamatok devianciájáig. 
Fontos célja emellett az is, hogy a hallgatókat megtanítsa több tudományterület együttes szemléletére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás a nyelv és a pszichológia szerteágazó kapcsolatrendszerének alapelemeit tárgyalja a nyelv, ezen 
belül a magyar nyelv középpontba állításával. A hallgatók megismerik az egészséges ember beszédértésének és 
beszédprodukciójának mőködését, az anyanyelv elsajátításának egyes szakaszait, a kétnyelvőség, az írás és az 
olvasás pszicholingvisztikai jellemzıit, valamint azokat a gyakran elıforduló jelenségeket, amelyek nyelvi 
hátrány kialakulásához vezetnek (megkésett beszédfejlıdés, diszlexia, diszgráfia, afázia). A félév során 
elsajátítják az ép és az ettıl eltérı pszicholingvisztikai jelenségek felismerését, és megtanulják, milyen 
módszerekkel javíthatók ezek az egyes életkorokban, valamint azt is, hogy mely esetekben milyen szakember 
segítségét lehet kérni. Ezek az ismeretek mind a magánéletben, mind bármely, emberekkel kapcsolatos 
foglalkozás esetén hasznosíthatóak.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• 1 zárthelyi dolgozat megírása az alapfogalmakból 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gósy Mária (2005): Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Bp.  
• www.diszlexia.lap.hu; www.pszichologia.lap.hu, www.nyelveszet.lap.hu;  
• Pléh Csaba: Nyelvében gondolkodik az ember. www.mindentudas. hu/pleh/index.html 
 

Ajánlott irodalom: 
• Büky Béla (1996): A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban. 

MNYT, Bp. 
• Göncz Lajos (2004): A vajdasági magyarság kétnyelvősége. Nyelvpszichológiai vonatkozások. MTT, 

Szabadka 
• Pléh Csaba (1986, szerk.): Szöveggyőjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. ELTE, Bp. 
• Pléh Csaba (l989, szerk.): A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. ELTE, Bp. 
• Tóth László (é.n.): Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen 
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BMR 2830 Pragmatika 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Dér Csilla 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvészeti pragmatika a legáltalánosabb értelemben a nyelv használatának, vagyis a nyelvi tevékenységnek a 
tanulmányozását foglalja magában. A kurzus mindazokat a kérdéseket, illetve fogalmakat tekinti át, melyek 
meghatározzák a nyelvi tevékenységrıl való tudományos gondolkodást.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvészeti pragmatika meghatározása és tudománytörténeti elhelyezése után a kurzus a nyelvi tevékenység 
komplex (szociokulturális és kognitív) megközelítésére vállalkozik, melyet a választás, az egyezkedés és a 
hozzáigazítás fogalmának segítségével valósít meg. Értelmezi a kontextus és a megnyilatkozás fogalmát, 
bemutatja azok szerkezeti és mőveleti jellemzıit. Ismerteti a nyelvi funkciókat és csatornákat, valamint a 
diszkurzus típusait. Majd a pragmatikai hagyomány fıbb kutatási irányait és tárgyköreit (deixis, beszédaktus, 
implicit jelentés, társalgás) tekinti át. Tárgyalja a nyelvhasználat alapelveit, az együttmőködés (illetve 
relevancia) és az udvariasság kérdéskörét, a hozzájuk kapcsolódó elvárásokkal együtt. Valamint kitér a 
pragmatikai és metapragmatikai tudatosság kérdésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Tátrai Szilárd (2011): Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Tinta 
Könyvkiadó, Budapest. 

• Pléh Cs.–Síklaki I.–Terestyéni T. (1997, szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest.  
213–227; 246–259. 

• Reboul, Anne–Moeschler, Jacques (1998/2000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, 
Budapest. 15–75. 

• Searle, John R. (1998/2000): Elme, nyelv és társadalom. Vince Kiadó, Budapest. 147–152. 
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 11–38. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Németh T. Enikı–Bibok Károly (2003, szerk):  Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. 

• Tomasello, Michael (1999/2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest.  
• Verschueren, Jef (1999): Understanding Pragmatics.  Arnold, London.  
• Yule, George (1996): Pragmatics.  Oxford University Press, Oxford. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 409 | 

 

BMR 2812 Nyelvi normativitás, nyelvtervezés 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet 

Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A színvonalas, példaadó nyelvi reflektív magatartásforma iránti igény és fogékonyság megerısítése, a tanári 
beszéd középpontba állításával. Speciális cél: egyrészt a magyar nyelvmővelés múltjának  és jelenének, 
elveinek és módszereinek a megismertetése, a nyelv iránti elkötelezettség hagyományának továbbörökítése; az 
igényes magyar nyelvő kommunikáció nyelvhelyeségi kereteinek, szabályainak és szövegtípusainak 
megismertetése; másrészt a mai nyelvtervezési lehetıségek és problémák áttekintése a (magyar) nyelv, érték, 
közösség viszonyrendszerében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvmővelés mint nyelvi hagyomány, mint tudatos, értelmiségi magatartásforma. A nyelvmővelés szerepe, 
kulturális, politikai jelentısége. A széleskörően értelmezett nyelvmővelés terrénumai, szerepe, eredményei. 
Nyelvmővelés és anyanyelvi nevelés. A nyelvmővelés terrénumai: szaktudományos, tanári, írói, publicisztikai, 
közéleti, mozgalmi, egyéni, amatır, dilettáns stb. Mővelıdéstörténetünk legfontosabb nyelvmővelı 
programjai. A nyelvmővelı mozgalmak.  
A nyelvi változások, nyelvi változók. Nyelvi normativitás. Norma—nyelvszokás—szabályozás. Terminológiai 
kérdések: nyelvmővelés, nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvstratégia A mai magyar nyelvi változások. 
Nyelvújítás, szókölcsönzés, belsı nyelvi változások. A Magyar Nemzeti Szövegtár. Nyelvi mítoszok, babonák. 
Nyelvhasználati szabályok és szokások. A helyesség értelmezése. Nyelvi és társadalmi normák. A sztenderd és 
a nyelvjárások az iskolai oktatásban: alap-, közép- és felsı szinteken.  
Az intézményes nyelvmővelés lehetıségei. Az Akadémia szerepe. Nyelvmővelés a felsıoktatásban. 
Központok és regionális központok a magyar beszélıközösségekben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat   
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 1998: Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó,  Budapest. 
• Kenesei István: Hányféle igazság van? Magyar Nyelv, 2002: 39—48. 
• Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvmőveléséért. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám (szerk. 2002) Éltetı anyanyelvünk. Mai nyelvmővelésünk 

elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• Heltainé Nagy Erzsébet: Hagyomány, nyelv és nyelvmővelés. In. Nyelvleírás és nyelvmővelés, 

nyelvhasználat, stilisztika. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.)  Szerk.. Büky László. 
Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti 
Tanszék.  

 
Ajánlott irodalom: 
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BMR 2812 Nyelvi normativitás, nyelvtervezés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nádor Orsolya 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet 

Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A színvonalas, példaadó nyelvi reflektív magatartásforma iránti igény és fogékonyság megerısítése, a tanári 
beszéd középpontba állításával. Speciális cél: egyrészt a magyar nyelvmővelés múltjának  és jelenének, 
elveinek és módszereinek a megismertetése, a nyelv iránti elkötelezettség hagyományának továbbörökítése; az 
igényes magyar nyelvő kommunikáció nyelvhelyeségi kereteinek, szabályainak és szövegtípusainak 
megismertetése; másrészt a mai nyelvtervezési lehetıségek és problémák áttekintése a (magyar) nyelv, érték, 
közösség viszonyrendszerében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvmővelés mint nyelvi hagyomány, mint tudatos, értelmiségi magatartásforma. A nyelvmővelés szerepe, 
kulturális, politikai jelentısége. A széleskörően értelmezett nyelvmővelés terrénumai, szerepe, eredményei. 
Nyelvmővelés és anyanyelvi nevelés. A nyelvmővelés terrénumai: szaktudományos, tanári, írói, publicisztikai, 
közéleti, mozgalmi, egyéni, amatır, dilettáns stb. Mővelıdéstörténetünk legfontosabb nyelvmővelı 
programjai. A nyelvmővelı mozgalmak.  
A nyelvi változások, nyelvi változók. Nyelvi normativitás. Norma—nyelvszokás—szabályozás. Terminológiai 
kérdések: nyelvmővelés, nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvstratégia A mai magyar nyelvi változások. 
Nyelvújítás, szókölcsönzés, belsı nyelvi változások. A Magyar Nemzeti Szövegtár. Nyelvi mítoszok, babonák. 
Nyelvhasználati szabályok és szokások. A helyesség értelmezése. Nyelvi és társadalmi normák. A sztenderd és 
a nyelvjárások az iskolai oktatásban: alap-, közép- és felsı szinteken.  
Az intézményes nyelvmővelés lehetıségei. Az Akadémia szerepe. Nyelvmővelés a felsıoktatásban. 
Központok és regionális központok a magyar beszélıközösségekben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat   
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 1998: Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó,  Budapest. 
• Kenesei István: Hányféle igazság van? Magyar Nyelv, 2002: 39—48. 
• Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvmőveléséért. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám (szerk. 2002) Éltetı anyanyelvünk. Mai nyelvmővelésünk 

elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• Heltainé Nagy Erzsébet: Hagyomány, nyelv és nyelvmővelés. In. Nyelvleírás és nyelvmővelés, 

nyelvhasználat, stilisztika. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.)  Szerk.. Büky László. 
Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti 
Tanszék.  

 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 

BMR 2841 A grammatikai elemzés problémái 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Nádor Orsolya 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a legfontosabb grammatikai problémák számbavétele, alaktani, szófajtani, szintagmatani és 
mondattani elemzések, tesztfeladatok megoldásának segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvi szintek rendszere, átmeneti kategóriák a különbözı szinteken. Az alaktani elemzés gyakorlata és 
módszerei, problémák az elemzés során, a toldalékmorfémák elkülönítésének nehézségei. A szófaji 
rendszerezés problematikája a mai magyar nyelvben. A nem tiszta szófaji kategóriák, kérdéses szófajok. A 
szószerkezettani és mondattani elemezés gyakorlata és módszerei, problémák az elemzés során: az azonos 
mondatrészek viszonya, az egyszerő és összetett mondatok határsávja, a többszörösen összetett mondatok 
elemzése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Zh 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 
 
Ajánlott irodalom: 

• Adamikné Jászó Anna-Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. 
Szeged. 

• Faluvégi Katalin, Keszler Borbála, Laczkó Krisztina (szerk.) 1994. Magyar leíró nyelvtani 
segédkönyv. Bp. 

• Keszler Borbála (szerk.) A mai magyar nyelv. /Cikk- és tanulmánygyőjtemény/ 1991. Bp. 
• Rácz Endre-Szemere Gyula 1970. Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó. Bp. 

 
 
 

BMR 2842 Többszörösen összetett mondatok 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BMR 2222, 2320, 2330 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 

H. Varga Márta 
Tantárgy besorolása: 

 
KV 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
ZH, házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium a szószerkezettan, mondattan elıadás és gyakorlat során elsajátított ismeretekre építve kívánja 
a hallgatók mondatelemzési készségét elmélyíteni az oktató által készített gyakorló feladatsorok segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órákon elsısorban gyakorlati feladatok megoldására kerül sor. A félév során a 3-4 tagmondatból álló 
összetette mondatok elemzésének gyakorlásától eljutunk a 10-15 tagmondatos többszörösen összetett 
mondatok elemzéséig. A hallgatóknak fel kell ismerniük a közbeékelıdést, mondatátszövıdést, a több kötıszó 
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együttes elıfordulása esetén alkalmazandó tagmondat-elhatárolást, el kell sajátítaniuk az ábrázolás 
szimbólumrendszerét, el kell jutniuk a többszörösen összetett mondatok önálló elemzésének készségéig.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Adamikné Jászó Anna-Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. 
Szeged. 

• Rácz Endre-Szemere Gyula 1970. Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó. Bp. 
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3.1.5. Mintatanterv a magyar alapképzési szak – mővelıdéstudomány szakirányos hallgatók 

számára 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

 

KV Bevezetés a 
kultúratudományba 

BMR-
3020 

- 30/v/4    

KV 
Szóbeliség és Írásbeliség 

BMR-
3121 

- 30/é/4    

KV Medialitáselméletek és 
kultúratudomány 

BMR-
3231 

- 30/é/4    

KV BMR-
3330 

- 15/v/4    

KV 

Mővelıdéstörténet I. 
(Mővelıdés a 16-18. 
században, protestantizmus és 
medialitás) 1-2. 

BMR-
3361 

-    30/é/4 

KV Mővelıdéstörténet II. 
(Mővelıdés a 19-20. 
században) 

BMR-
3430 

- 15/v/3    

KV 
Társmővészetek 

BMR-
3540 

-  30/é/4   

KV 
Multi és intermedialitás 

BMR-
3641 

  30/é/4   

KV BMR-
3740 

-  30/v/4   

KV 
A fordítás a kultúrában 1-2. 

BMR-
3752 

-   30/é/3  

KV Kulturális identitás és 
irodalmi kánon 

BMR-
3850 

   30/v/4  

KV BMR-
3951 

-   30/é/4  

KV 

Irodalom és társmővészetek, 
populáris kultúra, kulturális 
közvetítés (irodalomi 
muzeológia, kulturális 
publicisztika, kiadói 
ismeretek) 1-2. 

BMR-
3961 

-    30/é/4 

 Összesítés: 50 kredit      
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

   
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 120 90 90 60 
Vizsgák száma 3 1 1 0 
Félévközi jegyek száma 2 1 2 2 
Összes felkínált kredit 19 12 11 8 
Javasolt kreditmennyiség     
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3.1.6. Magyar alapszak mővelıdéstudomány szakirány tantárgytematikái 

 
BMR 3020 – BEVEZETÉS A KULTÚRATUDOMÁNYBA 

 
Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 
1. Hansági Ágnes 
2. Kovács Árpád 
3. Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezetést nyújt a kultúratudomány fıbb problémáiba. Megismerteti a hallgatót a legfontosabb 
kultúraelméleti koncepciókkal, áttekintést ad a kultúratudomány történeti változásairól, összeveti a 
legfontosabb, és leggyakrabban használt kultúraelméleti fogalmakat.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatónak meg kell ismernie a kultúra/mővelıdés fogalmait és koncepcióit, a nyomtatás és az elektronikus 
médiumok hatását a kulturafogalmak rendszerére. Meg kell ismerkednie a téma alapvetı szakirodalmával, a 
téma jelentıségével, hatásával napjaink kultúrájára és kultúratudományára. El kell tudnia igazodni a 
legfontosabb szerzık, könyvek, kiadványok között; alapvetı szinten használnia kell tudni a bevezetett 
fogalmakat.    

• az elıadás betekintést kínál a jelentésalkotás mediális és kulturális feltételrendszerének mőködésébe, 
ezen feltételrendszerek alakulástörténetébe 

• feltárja hatásukat az értelmezés módszertanára  
• áttekinti a kulturális elemzés eszköztárát és lehetıségeit, illetve ezek hatását az irodalmi 

szövegértelmezés módszereire 
• összehasonlítja a történeti „kultúra”-fogalmakat és megismerteti a hallgatót az ezekkel kapcsolatos 

legfontosabb álláspontokkal 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek   
 

Ajánlott irodalom: 
• Marshall McLuhan (2001): A Gutenberg-galaxis. Trezor, Budapest. 
• K. Ludwig Pfeiffer (2005): A mediális és az imaginárius. Magyar Mőhely-Ráció, Budapest. 
• Friedrich Kittler (2005): Optikai médiumok. Magyar Mőhely-Ráció, Budapest. 
• Frederic Barbier – Chaterine Bertho Lavenir (2004): A média története. Osiris, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı, Szirák Péter (2003, szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest. 
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Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Hermann Zoltán   

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
Zárthelyi 

dolgozat és/vagy 
házi dolgozat    

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy tisztázza a szóbeliség és írásbeliség viszonyát a kultúrában, számot vessen 
mindazokkal a különbözıségekkel, amelyeket az írás megjelenése jelent a kultúrában. A hallgatók az egyéni 
szakszöveg-olvasás, szövegfeldolgozás során megismerkednek az írás, mint „külsı tároló kapacitás” 
funkciójával a kultúrában, megvitatják és értelmezik ennek konzekvenciáit, megismerkednek a téma 
legfontosabb irodalmával. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A szeminárium célja szóbeliség és írásbeliség témakörének áttekintése, azoknak a 
kultúrakoncepcióknak a megismerése, amelyek a kulturális javak tárolásának különbözı technikáiból és 
kulturális technológiáiból indulnak ki a szóbeliség és az írásbeliség lehetıségei között. A hallgatók a szóbeli 
érvelés, a vita, az önálló információfeldolgozás területén is fejlesztik készségeiket. Esettanulmányt készítésével 
alkalmazzák az egyes kulturális rétegek, a modern kultúra rétegzettségérıl olvasott elméleti szövegek, 
tanulmányok konzekvenciáit. A téma gazdag irodalmának feldolgozása és bemutatása alkalmat kínál írásbeli, 
érvelı-kifejtı készségeik fejlesztésére is. A gyakorlatban, közvetlen „kultúrafogyasztóként” is mérlegelik, 
hogy a kultúraközvetítés területén milyen szerepe lehet az írásbeliség által lehetıvé váló innovációnak, az 
innováció és antikváció viszonyának, a különféle lejegyzı rendszerek egymáshoz való viszonyának, és ezek 
alkalmazási lehetıségeinek.    
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

•  házi dolgozat és/vagy zárthelyi dolgozat   
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek Kötelezı jegyzetek, könyvek  
• CD, kazetta, elektronikus anyagok, letölthetı anyagok – ezek elérése stb.  
•  

Ajánlott irodalom: 
• Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor (1998,szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák 

története Homérosztól Heideggerig. Áron, Budapest.  
• Aleida Assmann: Az innováció feltételei a kultúrában. Orpheus 1994/2-3. 
• Jan Assmann (1999): A kulturális emlékezet. Írás emlékezés és politikai identitás a korai 

magaskultútákban. Atlantisz, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı, Szirák Péter (2003, szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest. 
• Fredric Jameson: A késıi kapitalizmus kulturális logikája In: Kis Attila Attila, Kovács Sándor sk., 

Odorics Ferenc (1996, szerk.): Testes könyv I., Ictus, JATE, Szeged. 
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BMR-3231 MEDIALITÁSELMÉLETEK ÉS KULTÚRATUDOMÁNY 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
1.Hansági Ágnes 
2. Mészáros Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A kurzus bevezetést nyújt a kultúratudományok (cultural studies) és a medialitáselméletek 
legalapvetıbb kérdéseibe. Tisztázza az irodalomelmélet média- illetve kultúraelméleti átrendezıdésének, a 
kultúratudományi fordulat fıbb problémáit és megismerteti a hallgatót ennek jelentıségével, lényeges 
vonatkozásaival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Betekintést kínál a jelentésalkotás mediális és kulturális feltételrendszerének mőködésébe és ezen 
feltételrendszerek alakulástörténetébe. Feltárja hatásukat az értelmezés módszertanára. Áttekinti a kulturális 
elemzés eszköztárát és lehetıségeit, illetve ezek hatását az irodalmi szövegértelmezés módszereire. Kitér az 
elmúlt évtizedek legfontosabb medialitás-elméleteire, és tisztázza ezek viszonyát a kultúratudományokhoz. Az 
elıadás, tekintettel a gazdag anyagra, csupán az alapvetı kérdések és fogalmak felvázolására vállalkozik. 
Olyan alapot teremtve, amely a hallgató számára biztos kiindulást jelenthet az önálló tájékozódáshoz és 
ismeretszerzéshez.  Bemutatva egyfelıl a téma történeti gyökereit, rámutatva ugyanakkor azokra az aktuális 
problémákra és kérdésekre, amelyeknek a megválaszolásához az ismertetett koncepciók és modellek kielégítı 
módszereket nyújtva, elvezethetik.   

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Könyvfejezetek, kézikönyvek, folyóiratcikkek  
 

Ajánlott irodalom: 
• Kulcsár Szabó Ernı – Szirák Péter (2003, szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest.  
• Marshall McLuhan (2001): A Gutenberg-galaxis. Trezor, Budapest. 
• Biczó Gábor – Kiss Noémi (2003, szerk.): Antropológia és irodalom. Debrecen, Csokonai.   
• Walter Benjamin (1980): Angelus novus. Szépirodalmi, Budapest.  
• Clifford Geertz (2001): Az értelmezés hatalma. Osiris, Budapest. 
• Terry Eagleton (2000): A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Fredric Jameson: A késıkapitalizmus kulturális logikája. In: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor sk., 

Odorics Ferenc (1996): Testes könyv I. Ictus - JATE, Szeged,. 
• Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás (2005): Intézményesség és kulturális közvetítés. 

Ráció, Budapest. 
• Jan Assmann (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest.  
• K. Ludwig Pfeiffer (2005): A mediális és az imaginárius. Magyar Mőhely-Ráció, Budapest. 
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BMR 3330– MŐVELİDÉS A 16–19. SZÁZADBAN 1-2. (Protestantizmus és medialitás) 
 

Tantárgy felelıse: 
Mészáros Márton 

Féléves óraszám: 
N:15  
L: 

Kredit: 
4  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v  

Tantárgy elıadója/i: 
 
1 Petrıczi Éva 
2. Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga + 

referátum, 
szemináriumi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tárgy a református egyetem szellemiségét ápolva kívánja megismertetni a hallgatókat a magyar 
kultúra protestáns hagyományaival. Az elıadás a református mővelıdés és irodalom jelenségeit kívánja 
összefoglalni a jelölt korszakban, sooraa veszi a református kötıdéső írók életmővét, nem elhanyagolva a kor- 
és stílustörténeti összefüggéseket, a mőfajokat illetve a hatástörténetet, valamint a kánonnal kapcsolatos 
vizsgálatokat sem; képet kíván adni a református diákok hazai és külföldi iskolázásáról; a fıbb korszakokról és 
a külföldrıl hozott szellemi irányzatokról. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Az második rész fıbb alakjai: 

• A korai Balassi Bálint (Beteg lelkeknek való füves kertecske, istenes versek és zsoltárok). 
• A magyar Biblia története. 
• A peregrináció dokumentumai: anyakönyvek, emlékkönyvek, utinaplók, levelek – a peregrináció 

elmélete. 
• A református iskoladráma, jezsuita színház 
• Hitviták 
• A liturgia sajátosságai 
• Európai katolikus könyvtörténet 
• Európai protestáns könyvtörténet  
• Magyar nyomdászattörténet (Heltai Gáspár és a kolozsvári nyomda, Huszár Gál és a debreceni 

nyomda, Bornemisza-Mantskovit nyomda, Szenci Kertész Ábrahám, Tótfalusi Kis Miklós). 
• Képzımővészet, vizuális médiumok 
• Kéziratos mőfajok: énekeskönyvek, graduálok, prédikációgyőjtemények, omniáriumok, levelezések, 

tanulmányi jegyzetek. 
• Németországi peregrináció: Wittenberg, Heidelberg, Herborn, Frankfurt an der Oder, Halle, Göttingen. 
• Egyházi ének 
• Protestáns egyetemalapítási kísérletek. 
• Református kollégiumok: Tolna–Kecskemét, Sárospatak, Debrecen, Gyulafehérvár–Nagyenyed, Pápa, 

Csurgó. 
• Svájci peregrináció (Bázel, Zürich, Genf.) 
• Szenci Molnár Albert Zsoltárkönyvének elemzése, forrásai, keletkezése és befogadástörténete. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
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Ajánlott irodalom: 
• Szabó András (1998, szerk.): „Bízd a jövendıkre érdemed jutalmát”. Magyar protestáns irodalmi 

szöveggyőjtemény I. kötet (16–17. század), Mundus Kiadó, Budapest. 
• Péter László (2000, fıszerk.): Új Magyar Irodalmi Lexikon, I–III, Akadémiai Kiadó, Budapest. (A 

vonatkozó szócikkek.) 
• Lukinich Imre (1926, szerk.): Nagyenyedi album, Budapest. 
 

BMR 3430 - Mővelıdéstörténet II. (Mővelıdés a 19-20. században) 
  
Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Hermann Zoltán, 
Kulin Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók ismeretanyagát gazdagítsa és bıvítse azokon a területeken, amelyek tágabb 
értelemben kapcsolódnak a magyar irodalmi kultúra 19. és 20. századi folyamataihoz.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a felvilágosodástól a posztmodern korig vázolja fel a mővelıdés infrastruktúrájának 
fejlıdéstörténetét (az írói levelezéstıl az internetes fórumokig), a mőveltségszintek társadalmi  - felekezeti, 
nyelvi-etnikai és osztályok szerinti -  differenciáltságát, valamint a kultúra ’államosításának’, azaz a mővelıdés 
intézményesítésének kísérleteit. Az elıadások többsége az elmúlt két évszázad mővelıdésének tartalmi 
kérdéseire koncentrál: (1) a modern nemzeteszmék, (2) az esztétikai filozófiák és (3) az erıszak-ideológiák 
problémáit járja körül. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
referátum, bezsámoló, órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• monográfiák, tanulmánykötetek, folyóiratban megjelent tudományos közlemények., kézikönyvek, 

lexikonok, bibliográfiák. 
Ajánlott irodalom: 

• Magyar mővelıdéstörténet; szerk.: Kósa László, Osiris, 2006. 
• Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története; Helikon Kiadó, 1997. 
• Hugo Grotius: A háború és a béke jogáról;  I.-II.;Pallas Stúdió, 1999. 
• T. Erdélyi Ilona: Irodalom és közönség a reformkorban   - Regélı Pesti Divatlap; Irodalomtörténeti 

Füzetek/69. Akadémiai Kiadó, 1970. 
• Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István  korában; Corvina, 2009. 
• Fábri Anna: Jókai – Magyarország   - A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai 

Mór regényeiben; SKÍZ – Budapest, 1991. 
• S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai; Balassi Kiadó, 2005. 
• Dávidházi Péte: Egy nemzeti tudomány születése  -  Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet; 

Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. 
• Szajbély Mihály. A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon kialakulásában;  Universitas, 

2005. 
• Illyés Gyula: Szellem és erıszak;Magvetı, 1978. 
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BMR 3752 Fordítás a kultúrában 2. (Mőhelyszeminárium) 
Tantárgy felelıse: 
Bánki Éva 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Bánki Éva  

 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
házi dolg. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A mőhelyszemináriumon mőfordítói gyakorlatokat végeznek a hallgatók, az irodalmi szövegek 
jelentésmóduszainak különbségét elemzik az eredeti és a fordított szövegekben, illetve fordítástechnikai 
kérdések behatóbb tárgyalására van mód. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A (mő)fordítás gyakorlati kérdései mellett a szeminárium az egyelıre háttérbe szorított magyar 
mőfordítás-kritika gyakorlatát is igyekszik segíteni. A kurzusokon a hallgatók belekóstolhatnak a kritika-írás, 
mőfordítás-kritika gyakorlatába is. Több tehetséges hallgató jelentkezése esetén önképzıkör jelleggel 
folytatódhat a kurzus. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, házidolgozat 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cikkek, tanulmányok, antológiák 

 
Ajánlott irodalom: 

• Bart István, Rákos Sándor (1981, szerk.): A mőfordítás ma: Tanulmányok Gondolat Könyvkiadó, 
Budapest. 

• Bart István és Klaudy Kinga (1989, szerk.) Fordításelméleti szöveggyőjtemény. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

• Témafüggı szakirodalmi anyagok. 
 

 
 

BMR 3850 - Kulturális identitás és irodalmi kánon 
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László, Török 
Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
a hallgatók ismeretanyagát bıvítse azokon a területeken, amelyek az irodalmi kultúra kanonizációs övezeteihez 
kapcsolódnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Felfogásunkban a kánon és az identitás között a szociológiai értelemben vett szerepfogalom az összekötı 
kapocs, minthogy bármiféle szerep alapjainál az identitás áll. Az identitás legszélesebb értelmezési köre a 
nemzeti identitás, és ennek is meghatározó jelentıségő attribútuma a kulturális identitás. A szerep ezen a 
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horizonton kétféle értelmezési lehetıséget mutat. Egyfelıl azt az antropológiai megközelítéső írószerepet, 
amelynek keretei között az alkotó, társadalmi cselekvıként, egy bizonyos egyéni modort, stílust, esztétikai és 
etikai minıséget hoz létre, és ezáltal hozzájárul a nemzeti kánon folyamatos módosulásához. A szerepek 
másfelıl a teremtett világ, a mőalkotás keretei között, a szereplık habitusában ismerhetık fel, és jó esetben 
hozzájárulnak egy, az alkotó által sugalmazott világkép kibontakozásához. Az említett tényezık elemzése, 
holisztikus egymásra vetítése révén annak kell kiderülnie (a szeminárium hallgatói számára is), hogy az 
irodalom egyik funkciója a „puszta” esztétikumban gyökerezı játékszerőség, a másik viszont, ettıl nem 
függetlenül és éppenséggel szerep meg identitás egymásra vetülése miatt: felelısség valamely szélesebb 
közösség iránt. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

szemináriumi dolgozat, órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• monográfiák, tanulmánykötetek, tudományos közlemények. 

Ajánlott irodalom: 
• Kultúra és identitás. Szerk. Jankovics József 
• Irodalmi kánon és kanonizáció.Szerk.Rohonyi Zoltán. Bp. 2001. 
• Szegedy-Maszák Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképzıdés a posztzmodern korban = Uı: 

Szó-mővészet-társadalom,. 
• A kultúra szocioógiája. Szerk:Wessely Anna. Bp. 2003. 
• Pataki Ferenc:Bőnbakképzési folyamatok… = Uı: Rendszerváltók és bőnbakok. Bp.2000. 
• Halász László:Önmeghatározás és drámai ábrázolás. = Uı: Az értelmezéas változatai.Debr. 2000. 
• J. Huizinga: Homo ludens 
• Földes Anna: Újságírás és irodalom 

 
 
 

BMR 3951 Irodalom, populáris kultúra, kulturális közvetítés 1. 
 

Tantárgy felelıse: 
Horváth Csaba 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
1.Horváth Csaba 
2. Bánki Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
házi dolg. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A szemináriumon az elit és a populáris kultúra viszonyának történeti változásaival, a popularitás 
fogalmát kísérı hatalmi diskurzusokkal, a kulturális tömegtermékeket elıállító ipar mőködésével, 
véleményformáló képességeivel, a populáris irodalom mőfajaival ismerkedhet meg a hallgató. A mőelemzések 
olyan, az irodalmi kánonok peremén elhelyezkedı mőfajokkal foglalkoznak, mint a klasszikus 
ponyvairodalom, az érzelmes lektőr, a detektívregény, és szó esik a mőfajok olvasáskultúrán túli 
közvetíthetıségének változatairól, a szórakoztató filmipar, a rádiójátékok és tévésorozatok mőfaji 
jellegzetességeirıl is. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A hallgató alkalmazza azokat az irodalomelméleti ismereteket, elemzésmódszertani készségeket, 
kultúraelméleti fogalmakat, amelyek segítségével értelmezni tudja a populáris irodalom és a társmővészetek 
jelenségeit, jelentısebb alkotásait. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
•  referátum, házidolgozat 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cikkek, tanulmányok, antológiák, filmek (DVD), hangfelvételek (CD) 

 
Ajánlott irodalom: 

• Gans J. Herbert (1998) Népszerő kultúra és magaskultúra. In. Wessely Anna (szerk.) A kultúra 
szociológiája. Budapest: Osiris-Láthatatlan Kollégium. 114- 149. p. 

• Hauser Arnold (1982) In. A mővészet szociológiája. Budapest: Gondolat. 630- 647. p. 
• Hradil, Stefan (1992) Régi fogalmak és új struktúrák. Miliı-, szubkultúra-és életstílus-kutatás a 80-as 

években In. Andorka Rudolf, Stefan Hradil, Jules L. Peschar (szerk.) Társadalmi rétegzıdés. Budapest: 
Aula. 347-387. p. 

• Umberto Eco (1976) A rossz ízlés struktúrája. Budapest: Gondolat. 201- 270. p. 
• Kuhn, Thomas (2002): A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris 
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3.1.7. Mintatanterv magyar alapszak – nyelvmentor szakirányos hallgatók számára 
(felvehetik magyar és idegen nyelv szakosok) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 3 4 5 6 

KV 
Általános és történeti 
bevezetés 

BMR 
3600 

 30/v/4    

KV Kontrasztív nyelvészet 

BMR 
3750 
BMR 
3751 

  30/v/4 30/é/4  

KV 
Alkalmazott 
pszicholingvisztika és 
neurolingvisztika 

BMR 
3711 

 30/é/4    

KV 
Alkalmazott 
szociolingvisztika 

BMR 
3631 

  30/é/4   

KV Két és többnyelvőség,  
BMR 
3660 

 30/v/4    

KV Fordítás, tolmácsolás 
BMR 
3762 

  30/é/4   

KV 
Lexikográfia, lexikológia és 
terminológia 

BMR 
3680 
BMR 
3681 

   30/v/4 30/é/4 

KV 
Interkulturális kommunikáció 
és pragmatika 

BMR 
3740 
BMR 
3742 

  (30/v/3) (30/v/3) 
30/é/4 
(30/v/ 

3) 

KV Nyelvpolitika, nyelvi jogok 
BMR 
3650 

    30/v/4 

KV Kutatásmódszertan 
BMR 
3761 

   30/é/3  

 Összesítés:   120/12 150/15 90/11 90/12 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

3 4 5 6 
Összes óraszám 90 120 90 90 
Vizsgák száma 2 2 1 1 
Félévközi jegyek száma 1 2 2 2 
Összes felkínált kredit 12 15 11 12 
Javasolt kreditmennyiség 12 15 11 12 
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3.1.8. Magyar alapképzési szak – nyelvmentor szakirány tantárgytematikái  

BMR 3600 Általános és történeti bevezetés 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy az alapfogalmakra és az intézményrendszerre összpontosítva megalapozza a Nyelvmentor szakirány 
tantárgyait. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató megtanulja elhelyezni a hungarológia, a nyelvoktatás és a magyar mint idegen nyelv fogalmát a 
tudományok rendszerében. Megismerkedik a magyar nyelv tipológiai sajátosságaival, funkcionális 
megközelítésével, tanításának múltjával, a régi nyelvtanokkal és nyelvkönyvekkel, valamint a tanítás 
nyelvpedagógiai sajátosságaival, a magyar nyelv tanárának és tanulójának jellemzıivel. Emellett ismereteket 
szerez a magyar kultúra tanításának súlypontjairól, valamint a nyelvi kultúra közvetítésének sajátosságairól is. 
A megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók tájékozottak lesznek az alapvetı (és az eddigi tanulmányaiktól 
eltérı) fogalmak értelmezésére, illetve ismereteik bıvítésére.   
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zárthelyi dolgozat írása az alapfogalmakból 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hegedős Rita – Nádor Orsolya (2006, szerk.): Magyar nyelvmester. Magyar mint idegen nyelvi és 

hungarológiai alapismeretek. Tinta Könyvkiadó, Bp. (megjelenés alatt)   
• CD, kazetta, elektronikus anyagok, letölthetı anyagok – ezek elérése stb.  
• Giay Béla – Nádor Orsolya (1998, szerk.): Magyar mint idegen nyelv. Hungarológia. Janus – Osiris, 

Bp. http://mek.oszk.hu/01700/01702 
 
Ajánlott irodalom: 

• Giay Béla (1991, szerk.): A magyar mint idegen nyelv fogalma. http://mek.oszk.hu/01200/01282 
• Giay Béla (1991, szerk.): A hungarológia fogalma. http://mek.oszk.hu/02000/02055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 424 | 

 

BMR 3750, 3751 Kontrasztív nyelvészet 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
4 + 4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v és é 

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita PhD 

H. Varga Márta PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi és ıszi Ajánlott félév: 
IV. – V. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
referátum, házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy elsajátításának célja az, hogy a hallgató megismerje a nyelvek összevetésének elméleti alapjait és 
hasznosságát, különös tekintettel a nyelvpedagógiai felhasználásra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kontrasztív nyelvészet elhelyezése az alkalmazott nyelvészet egyéb diszciplínái között. Az összehasonlító 
nyelvtudomány vizsgálati területei és vázlatos története. A nyelvek összehasonlításának történeti-
összehasonlító, nyelvtipológiai és areális megközelítése. Az összevethetıség alapjai. A kontrasztív nyelvészet 
kapcsolata a fordítástudománnyal és a nyelvoktatással. A nyelvi rendszer vizsgálatának egybevetése a 
szövegközpontú megközelítéssel. Hibaanalízis, transzfer és interferencia. A kurzus bemutatja a magyar mint 
anyanyelv segítı, illetve gátló hatását a hallgatók által tanult ideg nyelvek elsajátításának folyamatában, 
ismerteti az idegen nyelven elkövetett hibák megjósolhatóságának és kiküszöbölésének lehetıségét a nyelvek 
egybevetésével. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gecsı Tamás (2002): Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó, Budapest 
• Szőcs Tibor (1999): Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
• Horváth Miklós- Temesi Mihály (1972, szerk.): Összevetı nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. 

Tankönyvkiadó, Budapest 
• Kortmann, Bernd (1988): Kontrastive Linguistik und Fremdsprachenunterricht. In: Börner, 

Wolfgang&Vogel, Klaus (szerk.): Kontrast und Äquivalenz. Beiträge zu Sprachvergleich und 
Übersetzung. Tübingen 

• König, Ekkehard (1990): Kontrastive Linguistik als Komponent zur Typologie. In: Gnutzmann, Klaus 
(szerk.): Kontrastive Linguistik. Frankfurt am Main 

Ajánlott irodalom: 
• Bartha Csilla (1999): A kétnyelvőség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
• Budai László (1979): Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés az alap- és középfokú angolnyelv-

oktatásban Tankönyvkiadó, Budapest 
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BMR 3711 Alkalmazott neurolingvisztika és pszicholingvisztika 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya dr. 

habil. CSc 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az, hogy neurológiai – neurolingvisztikai megközelítésben mutassa be a beszédtevékenység 
mőködését, illetve ennek zavarait valamint a nyelv és a pszichológia kapcsolatrendszerének tanulmányozásába 
vezeti be a hallgatót A cél az, hogy a hallgató az elsajátított ismeretek birtokában képes legyen felismerni az 
egészségestıl eltérı jelenségeket. 
Az a célja, hogy bemutassa az ezekhez tartozó fogalmakat az anyanyelv elsajátítástól a beszédprodukción és 
beszédértésen át ezen folyamatok devianciájáig. Fontos célja emellett az is, hogy a hallgatókat megtanítsa több 
tudományterület együttes szemléletére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az emberi agy és a nyelvtan tartományai közötti szerkezeti összefüggéseket vizsgálja a 
beszédprodukció, illetve a beszédértés folyamatában. Elsı lépésként a hallgatók az alapfogalmakkal, valamint 
a diszciplína történetével ismerkednek. Az afázia kapcsán a hallgatók megismerik ennek a szerzett betegségnek 
a fıbb típusait, felismerésének módszereit, valamint az egyes résztémák tárgyalása során betekintést nyernek a 
hatékony afázia-terápiákba is. A nyelvtani ismeretek neurolingvisztikai szempontú bemutatásának rendezıelve 
a mondatközpontúság, ezen belül az agrammatikus zavarokra esik a fı hangsúly. Emellett az elıadások a 
mentális lexikon sérüléseivel, az ezzel kapcsolatos vizsgálatokkal is foglalkoznak. 
A hallgatók megismerik az egészséges ember beszédértésének és beszédprodukciójának mőködését, az 
anyanyelv elsajátításának egyes szakaszait, a kétnyelvőség, az írás és az olvasás pszicholingvisztikai 
jellemzıit, valamint azokat a gyakran elıforduló jelenségeket, amelyek nyelvi hátrány kialakulásához vezetnek 
(megkésett beszédfejlıdés, diszlexia, diszgráfia, afázia). A félév során elsajátítják az ép és az ettıl eltérı 
pszicholingvisztikai jelenségek felismerését, és megtanulják, milyen módszerekkel javíthatók ezek az egyes 
életkorokban, valamint azt is, hogy mely esetekben milyen szakember segítségét lehet kérni. A specializáció 
jellegénél fogva minden egyes tárgykör tárgyalása érinti a nyelvpedagógiai vonatkozásokat is.  
A félév végén a hallgató képes lesz felismerni az afázia fıbb típusait, és tájékozott lesz a témára vonatkozó 
hazai és külföldi szakirodalomban.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zárthelyi dolgozat írása  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kiefer Ferenc (2003, szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp. 479-507. 
• CD, kazetta, elektronikus anyagok, letölthetı anyagok – ezek elérése stb. 
• Hámori József: Mit tud az emberi agy?     www.mindentudas.hu/hamori/index.html 
• Pléh Csaba: Nyelvében gondolkodik az ember    www.mindentudas.hu/pleh/index.html 
• Gósy Mária (2005): Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Bp.  

 
Ajánlott irodalom: 

• Bánréti Zoltán (1997, szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Corvina, 
Bp. 

• Büky Béla (1996): A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban. 
MNYT, Bp. 

• Cseh Katalin- Hegyi Ágnes (1995): Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához. NTK, Bp. 
Gósy Mária (2005): Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Bp. 

• Hegyi Ágnes (1995): Afáziaterápiák. Javaslat az afázia kognitív terápiájára. NTK, Bp. 
• Pinker, Steven (1999): A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, Bp. 
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BMR 3631 Alkalmazott szociolingvisztika 
Tantárgy felelıse: 

Nádor Orsolya dr. 
habil. CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya dr. 

habil. CSc 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy elsajátításának célja az, hogy a hallgató kibıvítse a már megszerzett szociolingvisztikai ismereteit 
olyan irányokban, amelyek közelebbrıl vagy tágabban kapcsolatban vannak a nyelvmentor képzés 
célkitőzéseivel.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy tovább bıvíti a nyelv és a társadalom kapcsolatáról már megszerzett ismereteket. A hallgató 
elsajátítja a szociolingvisztikai kutatás módszereit, betekintést nyer a hazai, az európai és a tengeren túli 
szociolingvisztikai iskolák tevékenységébe. A két- és többnyelvőség, a nyelvek presztízse és hasznossága, a 
pidzsin és a kreol nyelvek, a nyelvi globalizáció, az idegennyelv-tudás témakörein keresztül vizsgáljuk, milyen 
kapcsolat lehetséges két- vagy több nyelv között. Az egy nyelven belüli kérdések olyan területeket érintenek, 
mint a funkcionális analfabétizmus, a nyelvi hátrány. A hallgató a félév során ismereteket szerez a 
diskurzuselemzés fıbb módszereirıl is. A tantárgy programjának elsajátítása során a hallgató kompetens lesz 
egyes nyelvi-társadalmi jelenségek felismerésére, értékelésére, valamint a nyelvi tanácsadásra is minden 
érintett kérdésben.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Jászó Anna – Bódi Zoltán (2002, szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyőjtemény. Tinta, Bp. 
• De Swaan, Abram (2004): A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Typotex, Bp. 
• Kontra Miklós (2003, szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris, Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• Bartha Csilla (1999): A kétnyelvőség alapkérdései. NT, Bp. 
• Steklács János: (2005): Funkcionális analfabétizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében.  

Akadémiai Kiadó, Bp. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Bp.  
 

BMR 3660 Két-és többnyelvőség 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya dr. 

habil. CSc 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadások abból a ténybıl indulnak ki, hogy az emberiség döntı többsége két- vagy többnyelvő kultúrában 
él, ennek megfelelıen ritka, hogy valaki csak egyetlen nyelvet beszéljen. A témára vonatkozó általános 
ismereteken túl a tantárgy célja az, hogy a kétnyelvőség alapkérdéseivel a Kárpát-medencei példán keresztül 
ismertesse meg a hallgatókat. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató ismereteket szerez a kétnyelvőség meghatározásának sokféleségérıl, a kétnyelvőség 
szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai vonatkozásairól – így a társadalmi és az egyéni bilingvizmus 
jelenségérıl, a nyelvcserérıl, nyelvvesztésrıl, nyelvi dominanciáról. A kétnyelvőség egyik legkritikusabb 
területe az oktatás. Az elıadások során a hallgatók megismerkednek néhány oktatási modellel is. A tantárgy a 
vonatkozó szakirodalom feldolgozásával betekintést ad a témával kapcsolatos fıbb kutatási irányokba és 
módszerekbe. A hallgató képessé válik munkavégzésre, akár oktatásra is, ha kétnyelvő környezetbe kerül. 
Képes lesz felmérni a kétnyelvőség minıségi mutatóit, és ennek mértékében kialakítani saját feladatának 
megoldását. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• 1 zárthelyi dolgozat megírása a kétnyelvőség alapfogalmaiból 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bartha Csilla (1999): A kétnyelvőség alapkérdései. NTK, Bp. 
• Skutnabb-Kangas, Tove (1997): Nyelv, oktatás, kisebbségek. Teleki László Alapítvány, Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• Büky Béla (1996): A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban. 

MNYT, Bp. 
• Göncz Lajos (2004): A vajdasági magyarság kétnyelvősége. MTT, Szabadka 
• Kassai Ilona (1995, szerk.): Kétnyelvőség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Int., Bp. 
• Kontra Miklós (1991, szerk.): Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvőségrıl. Magyarságkutató 

Intézet, Bp. 
• Navracsics Judit (1998): A kétnyelvő gyermek. Corvina, Bp. 
• P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (2004, szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta 

Könyvkiadó, Bp.   
 
 

BMR 3680, 3681 Lexikológia, lexikográfia és terminológia 
Tantárgy felelıse: 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
4 + 4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 v és é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
V. – VI. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az elıadás a lexikológia, a lexikográfia, és a terminológia elméleti kérdéseibe vezeti be a 
hallgatóságot. A klasszikus lexikográfiai alapokon túl részletesen foglalkozik a magyar szókincs, a 
magyar szótárirodalom kérdéseivel, valamint kiemelten foglalkozik olyan, magyar nyelvi 
terminológiai problémákkal, amelyek a MID oktatása során felmerülhetnek. A szó, a szótár 
fogalmával, a szótárak szerkezetével, formai és tartalmi felépítésükkel, és a különbözı 
szótártípusokkal, a definíciók és a definiálás kérdéseivel. Az online elérhetı lexikográfiai és 
terminológiai adatbázisok (pl. Magyar Nemzeti Szövegtár, Magyar Történeti Korpusz) megismerése 
hozzájárul a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztéséhez. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bárczi Géza–Benkı Loránd–Berrár Jolán 1967. A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 
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• Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. Iskolakultúra. http://mek.oszk.hu/01800/01890/ 
• Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.) 2004. A lexikográfia Magyarországon. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Magay Tamás (szerk.) 2006. Szótárak és használóik. Lexikográfiai füzetek 2. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Magay Tamás (szerk.) 2007. Félmúlt és közeljövı. Lexikográfiai füzetek 3. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Országh László (szerk.) 1962. A szótárírás elmélete és gyakorlata a magyar nyelv értelmezı 

szótárában. Nyelvtudományi értekezések 36. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: 

problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Generalia, 
Szeged. http://mek.oszk.hu/04400/04468 

• Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. Lexikográfia Kiadó, Pécs.  
Ajánlott irodalom: 

• Atkins, S. – Rundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford, Oxford 
University Press. 

• Hartmann, R.R.K. & James, G 1998. Dictionary of Lexicography. Routledge, London & New York. 
• Bergenholtz, Henning – Tarp, Seven (eds.) 1995. Manual of specialised lexicography. John Benjamins, 

Amsterdam–Philadelphia. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs 1999. Számítógéppel emberi nyelven. SZAK Kiadó, Bicske. 
• Fóris Ágota – Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – 

Supplementum 2.) BDF, Szombathely. 
• Országh László (szerk.) 1966. Szótártani tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szilágyi N. Sándor 1996. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi 

Tankönyvtanács, Kolozsvár. 
 
 

BMR 3741, 3742 Interkulturális kommunikáció és pragmatika 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD  
Féléves óraszám: 

N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
3 + 4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 
 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
V. – VI. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a kultúra közvetítésének nyelvi-nyelvpedagógiai, illetve 
nonverbális módjaival, amely szőkebb és szélesebb értelemben vett interkulturális kommunikáció tárgya. Ezek 
nagyon hasznos ismeretek, amelyeket a hallgató a késıbbiekben bármilyen foglalkozást választ is, hasznosítani 
tud. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a nyelv használatának, valamint a nyelvi tevékenység tanulmányozásával kezdıdik. Ismerteti a 
kommunikáció során létrejövı, a kommunikációs szituációhoz kötıdı elméleteket, melyek meghatározzák a 
nyelvhasználatról való gondolkodást. Részletesen foglalkozik a kommunikáció fajtáival, és azok jellemzésével, 
a nyelvi és nem-nyelvi funkciók kérdésével, benne a kapcsolattartó (interaktív) és megismerı (kognitív) 
funkciók megkülönböztetésével, a nyelvi csatornák kérdésével, valamint ezeknek a kulturális, illetve 
társadalmi aspektusával. A kurzus középpontjába az interkulturalitásból adódó, a kommunikáció bármely 
kutatási területén megfigyelhetı hasonlóságok és különbségek, valamint ezek elemzése áll.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 
• Pléh Csaba—Síklaki István—Terestyéni Tamás (1997, szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. 

Osiris, Budapest.  
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• Hidasi Judit (1998, szerk.): Szavak, jelek, szokások. A nemzetközi kommunikáció könyve. Windsor 
Kiadó, Bp. 

 
BMR 3650 Nyelvpolitika, nyelvi jogok 

Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
4 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya CSc 

dr.habil. 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók betekintést nyernek korunk egyik legfontosabb emberi jogi területének, a 
nyelvi jogoknak az értelmezésébe, valamint ezzel kapcsolatosan az európai és tengeren túli nyelvpolitika 
múltjába és jelenébe.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek a kisebbségtudomány alapjaival, majd erre építve a 
nyelvpolitika és a nyelvi jogok körében publikált fontos hazai és külföldi tanulmányokkal, dokumentumokkal. 
Megtanulják értelmezni a nyelvi jogi ajánlásokat, nyelvtörvényeket, emellett tárgyi ismereteket is szereznek 
ezek mozgatóiról mind a kelet-közép-európai országok, mind a tengeren túli országok viszonylatában. A 
szeminárium foglalkozik a nyelvpolitika kiemelt területeivel, így az oktatás, a közigazgatás, vallás és média 
nyelvével de jure és de facto megközelítésben. Ezeknek az ismereteknek a birtokában a hallgatók képesek 
lesznek értelmezni a nyelvi kisebbség fogalmát, és megérteni az Európai Unióban e tárgykörben hozott 
határozatokat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátum, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Nádor Orsolya (2002) Nyelvpolitika. BIP, Bp. 
• Nádor Orsolya –Szarka László (2003, szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-

Európában. Akadémiai Kiadó, Bp. 
• Szépe György – Derényi András (1999, szerk.): Nyelv, hatalom, egyenlıség. Corvina, Bp.  

Ajánlott irodalom: 
• Csernusné Ortutay Katalin – Forintos Éva (2000, szerk.): Nyelvi jogok. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém 
• Kántor Zoltán – Majtényi Balázs (2005, szerk.): Szöveggyőjtemény a nemzeti kisebbségekrıl. Rejtjel 

Kiadó, Bp. 
• Szépe György (2001): Nyelvpolitika: múlt és jövı. Iskolakultúra, Pécs 
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BMR 3761 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Fóris Ágota dr.habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Heltainé Nagy 
Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kutatásmódszertan egyik kiemelt feladata a tudományos megismerési folyamat egészét átfogó, a kutatás 
eredményességét meghatározó tudományos gondolkodás elemeinek, kialakított módszereinek, eljárásainak a 
bemutatása, kiemelten a nyelvészeti kutatások területén. A fıbb témák: A tudományos kutatás alapfogalmai, 
módszerei és eszközei. A tudományos kutatás osztályozása: alap – alkalmazott, elméleti– empirikus, induktív– 
deduktív, kvalitatív – kvantitatív, primer – szekunder kutatás. A nyelvészeti kutatás osztályozása, típusai. A 
tudományos kutatás legfontosabb fogalmai: az elmélet, az alapfogalmak és alaptételek, a definíció, a mérés, az 
osztályozás, az absztrakció, a hipotézis, a modell, a kód, az algoritmus, a hálómodell. Az adatgyőjtés és 
feldolgozás legfontosabb módszerei: általános követelmények, a megfigyelés, a kísérlet, az esettanulmány, az 
interjú, a kérdıíves adatfelvétel, a publikált adatok másodelemzése, a forráselemzés, a mintavétel, a korpusz és 
a hibaszámítás legfontosabb tudnivalóinak ismertetése. Az eredmények közlése, a publikáció, az eredmények 
értékelése (tudománymetria). 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Fóris Á. 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Bańczerowski J. 2001. A nyelvtudomány paradigmái. Magyar Nyelvır 125, 1, 1-29. 
• Gyurgyák J. 2005. Szerzık és szerkesztık kézikönyve. (Osiris kézikönyvek) Budapest: Osiris Kiadó. 
• Máté J. 1997. A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Elméletek, irányzatok és módszerek I. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Máté J. 1998. A 20. századi nyelvtudomány történetének fıbb elméletei és irányzatai. Elméletek, 

irányzatok és módszerek II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.   
Ajánlott irodalom: 

• Fóris Á. 2008. A mérés szerepe a nyelvtudományi kutatásokban. Magyar Terminológia 1 (2), 167–188. 
• Dörnyei Z. 2007. Reserach Methods in Applied Linguistics. Qualitative, quantitative, and mixed 

methodologies. Oxford: Oxford University Press. 
• Klaudy K. (szerk.) 2006. Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott tanulmányai. Budapest: 

Tinta Könyvkiadó. 
• Kvale, S. 2005. Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest: Jószöveg 

Mőhely Kiadó. 
• Milroy, L., Gordon, M. 2003. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Oxford, UK: Blackwell 

Publishing. 
• Pólya Gy. 2000. A gondolkodás iskolája. Budapest: Akkord Kiadó. 
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3.2. TANÁR – MAGYARTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
 
A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
- szakképzettség: okleveles magyartanár  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of Hungarian language and literature 

Képzési terület: pedagógusképzés 
 

3.2.1. Mintatanterv tanár - magyartanár mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali) 

 
Teljesítendı szakmai kreditek: elsı tanár szakosoknak 30 kredit, második tanár szakosnak 50 kredit 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 
Szakmai alapozó tanegységek 

K 
Mőelemzés I. (Az 
antikvitástól a 19. század 
végéig) 

MTN 
2111 

 30/é/2    

K 
Mőelemzés II. (A 20. század 
irodalma) 

MTN 
2121 

  30/é/2   

K 
Irodalomszociológia és 
irodalompszichológia a 
gyakorlatban 

MTN 
2131 

   30/é/2  

K 
A történeti-összehasonlító 
nyelvészet elmélete 

MTN 
3010 

 30/v/2    

K Grammatikai elemzések 
MTN 
3021 

 30/é/2    

K Szöveg és stíluselemezés 
MTN 
3022 

  30/é/2   

 Összesítés:   90/6 60/4 30/2  
Irodalomtudományi szakmai törzstantárgyak (A felkínált kurzusok közül az elsı tanár szakosoknak 2 

kurzus 4 kredit, a második tanár szakosoknak minimum 6 kurzus 12 kredit értékben kötelezı 
választani.) 

KV 
Az irodalom mint közvetítı 
szöveg 

MTN 
2211 

 (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Az irodalmi szöveg nyelvi 
megalkotottsága. A poétikától 
a retorikáig I. 

MTN 
2221 

  (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Az irodalmi szöveg nyelvi 
megalkotottsága. A poétikától 
a retorikáig II. 

MTN 
2321 

  (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
A kortárs irodalom kánonjai 
és intézményrendszere 

MTN 
2240 

    30/v/2 

KV Stílustörténet és periodizáció 
MTN 
2310 

 30/v/2    

KV 
Irodalmi korszakok és 
kánonok 

MTN 
2320 

  30/v/2   
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KV 
Mőfajok és mőnemek az 
irodalomban és irodalmon túl 

MTN 
2330 

   30/v/2  

KV 
Élı irodalom és kultúra a 
középiskolában. Irodalom és 
társmővészetek. 

MTN 
2331 

   (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   60/4 vagy 180/12 
Nyelvtudományi szakmai törzstantárgyak (A felkínált kurzusok közül az elsı tanár szakosoknak 2 

kurzus 4 kredit, a második tanár szakosoknak minimum 6 kurzus 12 kredit értékben kötelezı 
választani.) 

KV Nyelvelméletek 
MTN 
3020 

   30/v/3  

KV A nyelvrokonság bizonyítékai 
MTN 
3050 

  30/é/2   

KV 
A magyar nyelvtörténet 
forrásai 

MTN 
3011 

 30/é/2    

KV Nyelvemlékek elemzése 
MTN 
3012 

 30/é/2    

KV 
A kultúra, a társadalom és a 
nyelv összefüggései 

MTN 
3031 

  30/é/2   

KV 
Nyelvhasználat és anyanyelvi 
nevelés 

MTN 
3032 

 30/é/2    

KV Kommunikáció és pragmatika 
MTN 
3035 

    30/é/2 

KV 
Szövegnyelvészet 
(Diskurzuselemzés) 

MTN 
3034 

   30/é/2  

KV Jelentéstan 
MTN 
3023 

 30/é/2    

KV Stilisztika és retorika 
MTN 
3036 

  30/é/2   

 Összesítés:   60/4 vagy 180/12 

Differenciált szakmai ismeretek. Szabadon választható kurzusok (minimum 2 kredit értékben) 

SZV 
Mőelemzés III. (Gyermek és 
ifjúsági irodalom) 

MTN 
2401 

 (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Az irodalom az elektronikus 
médiumokban 

MTN 
2411 

 (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) (30/é/2) 

SZV Pedagógia a szépirodalomban 
MTN 
4082 

 (30/é/2) (30/é/2)   

SZV 
A kritikai gondolkodás 
fejlesztése olvasással és 
írással 

MTN 
4081 

 (30/é/2) (30/é/2)   

SZV Drámapedagógia 
MTN 
4083 

 (30/é/2) (30/é/2)   

 Összesítés:   30/é/2 
Szakmódszertani ismeretek 

K 
Az irodalomtanítás 
módszertana 1-2. 

MTN 
4020/402

1 
 30/v/2 30/é/1   

K 
Az anyanyelvi kompetenciák 
fejlesztése 1-2. 

MTN 
4010/401

1 
 30/v/2 30/é/1   

K Tananyagtervezés 
MTN 
4531  30/é/1    
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 Összesítés:   90/5 60/2   
K Iskolai gyakorlat B típusú     (60/é/3) (60/é/3) 
 Összesítés:   150+60/7+3 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 240 240 210 90 
Vizsgák száma 3 v. 4 0 v. 1 0 v. 2 0 v. 1 
Félévközi jegyek száma 3 v. 4 7 v. 8 2 v. 6 1 v. 5 
Összes felkínált kredit 33 30 20 13 
Javasolt kreditmennyiség 
elsı tanár szakosoknak 

15 10 3 2 

Javasolt kreditmennyiség 
második tanár szakosoknak 

15 16 14 5 
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3.2.2. Tanár – magyartanár mesterképzési szak (nappali) tantárgytematikái  
 

MTN 2111 -  Mőelemzés I.  (Az antikvitástól a 19. század végéig) 
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László, Szabó 
András, Bánki Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat, leendı magyartanárokat szembesítse azokkal a problémákkal, amelyeket 
az idıben távoli szövegek befogadása, megértése, értelmezése vet fel. A hallgatóknak az egyes 
esettanulmányokon, elemzési gyakorlatokon keresztül kell elsajátítaniuk azokat ez értelmezési eljárásokat, 
fogásokat, amelyek az alteritás feldolgozását, a régi szövegek megértését és megértetését lehetıvé teszik. A 
szövegértés technikáinak készség szintő elsajátítását a magyar és európai irodalom kiemelkedı alkotásainak 
elemzésén keresztül érhetik el a hallgatók, alkalmazva a modern interpretációs technikák eszköztárát, a 
strukturalista megközelítésmódtól a retorikai olvasás lehetıségéig. Az alteritás feldolgozása során különös 
hangsúlyt helyezve az irodalom antropológia meghatározottságaira. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szabics Imre, A trubadúrok költészete,  Balassi, Budapest, 1995. 
Udvariatlan szerelem, szerk. Bánki Éva, Szigeti Csaba, Prae.hu Kiadó, Budapest, 2006.  
Pirnát Antal, Balassi Bálint poétikája, Balassi, Budapest, 1996. 
Szilasi László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter Ördögi kísértetek címő mővében) = 

Mővelıdési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserő Bálint tiszteletére, szerk. Balázs 
Mihály, Font Zsuzsa, et al., Szeged, JATE, 1997, 561-574. 

 
MTN 2121 -  Mőelemzés II.  (A 20. század irodalma) 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Horváth Csaba   

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy felhívja a hallgatók figyelmét azokra a speciális értelmezési, szövegértési problémákra, 
amelyekkel a modern, 20. századi szövegek tanítása során találkozhatnak a késıbbiekben a tanár szakos 
hallgatók. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi keretek lehetıvé teszik, hogy komoly hangsúlyt helyezve az egyéni munkára, a 20. század 
kulcsfontosságú, emblematikus mőveinek elemzésén keresztül a készségek szintjén sajátítsák el a 
mőértelmezés szükséges fogásait, tudják alkalmazni mindazokat az eljárásokat, módszereket, amelyek a 
hagyományosan „nehéznek” számító, formailag, a konstrukció szintjén is komplikáltabb modern és 
posztmodern szövegek értelmezésében, megértésében, élvezı olvasásában segíthetik a tanári mesterképzés 
hallgatóit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Kalligram, 

Budapest-Pozsony, 2007.  
Induló modernség, kezdıdı avantgarde, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006.  
Hugo Friedrich, Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, 1956. 
Zmegac, Viktor, Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvetı kettıssége = Az irodalom 

elméletei I. szerk. Thomka Beáta, Jelenkor, Pécs, 1996, 99–170. 
 
 

 
MTN 2131 -  Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban   

Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László, Géher 
István László, 
Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy elmélyítse a hallgatók irodalompszichológiai, irodalomszociológiai ismeretit. Különös 
tekintettel azok gyakorlati vonatkozásaira, az irodalomoktatásban, az irodalomközvetítésben, és nem utolsó 
sorban magában az irodalomértésben kamatoztatható konzekvenciáira ezeknek az ismereteknek. A 
hallgatóknak nem csupán a az irodalompszichológia és irodalomszociológia alapfogalmaival, legfontosabb 
kérdéseivel kell megismerkedniük ebben az összefüggésben, de azokkal a legfrissebb magyar kutatási 
eredményekkel is (pl. reprezentatív olvasásvizsgálatok, esettanulmányok stb.) amelyek a magyar 
irodalomközvetítés aktuális feladatait, lehetıségeit, és jövıbeni perspektíváit is eredendıen meghatározzák. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Kötelezı irodalom: 
Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erıs Ferenc, Filum, Budapest, 1998. 
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Niklas Luhmann, = A mőalkotás és a mővészet önreprodukciója= Testes könyv I., szerk. Kiss Attila Attila, 
Kovács Sándor sk., Odorics Ferenc, Ictus, Szeged, 1996, 113-158. 

Sigmund Freud, Esszék, Gondolat, Budapest, 1982. 
Robert Escarpit, Irodalomszociológia. A könyv forradalma, Gondolat, Budapest, 1973. 
Gereben Ferenc, Olvasásismeret: olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1992. 
Lionel Trilling, Mővészet és neurózis. Tanulmányok, Európa, Budapest, 1979. 
Kamarás István, Olvasó a határon, Pont, Budapest, 2002. 

 
 

MTN 3010 A történeti-összehasonlító nyelvészet elmélete 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, a magyar nyelv történetérıl való nyelvészeti gondolkodás továbbfejlesztése, különösképpen a 
történeti-összehasonlító módszer alapjainak alkalmazásával és bemutatásával. A történeti-összehasonlító 
nyelvészet kialakulása, forrásai, elızményei, a 17–18. századi összehasonlító nyelvészet (Benkı, Sajnovics, 
Gyarmathi stb.). A történeti-összehasonlító módszer, a belsı rekonstrukció. Hangtani, alaktani és mondattani 
rekonstrukció, a szókincs rekonstrukciója. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bynon, Theodora, Történeti nyelvészet. Budapest, Osiris. 1997. 
• Máté Jakab, A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2003.  
• Cser András, A történeti nyelvészet alapvonalai. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 2000. 
• Hegedős József, Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 2003. 
• Tegyey Imre–Vekerdy József, Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. Budapest, Tankönyvkiadó. 

1989. 
• Zsirai Miklós, Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és 

forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Budapest, Trezor. 1994. 
Ajánlott irodalom: 
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MTN 3021 Grammatikai elemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. H. Varga Márta 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Csontos Nóra 
N. Császi Ildikó  

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus fı célja, hogy a leíró grammatikát, a grammatikai elemzést és annak iskolai tanítását tárgyalja. 
Bemutatja a referenciális és az iskolai grammatikák közötti azonosságokat és különbségeket. Fontos 
témakörök: A magyar nyelv morfológiájának fı kérdései. A morfémák kategorizálása, funkcióik leírása. 
Morfofonológiai, morfoszintaktikai és morfopragmatikai jelenségek. Funkcionális szófajtan. A mondattan 
elméleti és módszertani kérdései (funkcionális keretben). A szintaktikai szerkezetek fajtái és fı jellemzıi. A 
mondatépítı funkciók: az eset, a szórend, a topik, a modalitás, a határozottság és a nézıpont. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ladányi Mária 1999. Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek 

alkalmazhatósága a magyarra. Magyar Nyelv 95: 166–179. 
• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest: 

Alaktan.  
• Kugler Nóra 2000. A mondattan általános kérdései. In: Keszler B. (szerk.): Magyar grammatika, 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 369–393. 
• Elekfi László 2004. Predikatív viszonyok. Modern Filológiai Közlemények 5–27.  
• Kugler Nóra 2003. A modalitás. In: Uı: A módosítószók funkciói. Akadémia Kiadó, Budapest 11–33. 
• Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Mondattan. In: Tolcsvai Nagy G. (szerk.), Osiris Nyelvtan, 

Budapest: Osiris 
Ajánlott irodalom: 

• Givón, Talmy Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John 
Benjamins. Vol. I. 2001. 43–104. 105–171. 

• Kiefer Ferenc 2000. Morfológiai elméletek. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. 
Morfológia, Budapest: Akadémiai Kiadó. 51–73. 

• Kiefer Ferenc 2003. Morfopragmatikai jelenségek a magyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 
XX. 107–128. 

• Elekfi László 1986. Petıfi verseinek mondattani és formai felépítése. Budapest: Akadémiai Kiadó. 17– 
21, 24– 32, 36– 43. 

• Pléh Csaba 1998. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris. (Részletek) 
 
 
 

 



 

| 438 | 

 

MTN 3022 Szöveg- és stíluselemzés 
Tantárgy felelıse: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szöveg fogalma, a fontos szövegelméletek. A szöveg leírása: mikro-, mezo- és makroszint, a szöveg 
feldolgozása, összegzı szerkezete. A koherencia fı tényezıi: a koreferencia, a topikfolytonosság, a 
tagmondatok összekapcsolása, a fogalmi sémák szerepe. Szövegalkotás és szövegmegértés. A szövegtípusok. 
A stílus fı magyarázatai. A stílus leírásának fı területei: a nyelvi potenciál (a nyelvi szerkezetek 
stíluslehetıségei), a szociokulturális összetevık, a szöveg stílusszerkezete. A szöveg- és stíluselemzés 
módszertana. Elemzési gyakorlatok, hétköznapi és irodalmi szövegek vizsgálata. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szathmári István szerk. 1996. Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó.  
• Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

(Részletek)  
• Szathmári István szerk. 1998. Stilisztika és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

(részletek) 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2004. A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus. (Egy kognitív stíluselmélet 

vázlata) In: Büky L. (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI., SZTE Általános 
Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged 143–160. 

Ajánlott irodalom: 
• Péter Mihály 1978. Jegyzetek a funkcionális nyelvhasonlításról. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 

XII. 221—231. 
• Kocsány Piroska 2002. Szöveg, szövegtípus, jelentés. Budapest: Akadémiai Kiadó.  
• Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 479–494. 
• Tátrai Szilárd 2005. A nézıpont szerepe a narratív megértésben, Általános Nyelvészeti Tanulmányok 

XXI. 207–229. 
• Ronald W. Langacker 2001. Discourse in Cognitive Grammar. Cognitive Linguistics 12 (2), 143–188. 
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MTN 2211 -  Az irodalom mint közvetítıközeg   
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.v.II.v.III.v.IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy feltárja és értelmezze mindazokat a lehetıségeket, amelyek az irodalom 
közvetítettségében, valamint az irodalom közvetítı jellegében az iskolai nevelés, az irodalomoktatás 
szempontjából rejlenek. A szeminárium mindazoknak a kérdéseknek a vizsgálatára, megvitatására hivatott, 
amelyek az irodalom „mediális” természetének kettıs értelmébıl fakadnak. Egyfelıl, hogy az irodalom, a 
mőalkotás közvetít, másfelıl, hogy maga is közvetített. A kurzus épít azokra a korábbi ismeretekre, amelyeket 
a hallgató elıtanulmányai során az irodalom lehetséges történeti funkcióiról szerzett. Az irodalom 
közvetítettségének elméleti problémáját az irodalomoktatás gyakorlati szempontjait figyelembe véve 
hasznosítja: milyen értékek közvetítésére lehet alkalmas az irodalom, és milyen közvetı eszközöket, 
transzpozíciókat alkalmazhatunk az irodalmi örökség iskolai közvetítésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 
Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgykörébıl, szerk. Pethı Ágnes, Scientia, Kolozsvár, 2002. 
Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála Károly, 

Argumentum, Budapest, 1991. 
Friedrich Kittler, Optikai médiumok, Budapest:Ráció, 2005. 

 
MTN 2221 -  Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikái I.           

Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi/ıszi Ajánlott félév: 
II./III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rendszerezze az irodalmi szövegelemzés poétikai, retorikai és a szöveg strukturális 
megalkotottságára reflektáló elemzı eljárásait. A hallgatók korábbi elméleti ismereteire építve a kurzus a 
konkrét szövegek elemzésén keresztül, az alkalmazásban mutatja meg azokat a lehetıségeket, amelyek a 
szövegelemzésben rejlenek. A kurzus célja, hogy az egyéni és szemináriumi szövegelemzéseken keresztül a 
készségek szintjére hozza azokat a szövegelemzési eljárásokat, amelyek elsısorban a lírai szövegek elemzését, 
szövegértelmezését segíthetik elı. Módszertani tudatossággal készítve fel a leendı tanárokat a lírai szövegek 
tanítására, azokra az értelmezési fogásokra, amelyekkel az iskolai oktatásban a fiatal olvasókat is rávezethetik 
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a lírai szövegek megértésére. A líra szövegek szövegértési kompetenciái mellett a kurzus az általános 
szövegértési készségeket is fejleszti, szervesen építve azokra az ismeretekre, amelyeket a hallgatók a 
formalista, strukturalista, posztstrukturalista illetve a retorikai olvasás stb. módszertanából már amúgy is 
ismernek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 
Ajánlott irodalom: 
Roman Jakobson, Hang-jel-vers, Gondolat, Budapest, 1972. 
Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus 1-2. Budapest: Európa, é.n 
Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, szerk. Kanyó Zoltán, Síklaki István, Tankönyvkiadó, Budapest 
1988. 
Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Kalligram 
Budapest-Pozsony 2007. 

 
MTN 2240 – A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Géher István László 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a kortárs magyar irodalom reprezentatív szövegeinek elemzésén keresztül kíván rámutatni a mai kánon 
sokféleségére és az irodalom intézményrendszerének hatására az irodalmi kultúra egészét tekintve. A kurzus 
megismerteti a hallgatókat a kánonkutatás jelenkori fejleményeivel, a kanonizációs folyamatok 
törvényszerőségeivel, kultusz és hagyományszemlélet összefüggéseivel, jelenségeivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók a kurzus során nemcsak megismerkednek a mai magyar irodalmi és kulturális közélet meghatározó 
folyamataival, hanem jártasságot és tájékozottságot is szereznek ezek között a kánonformáló intézményes 
fórumok, szervezıdésformák között. Biztonságos eligazodást segít elı tehát a kurzus a kortárs irodalom 
intézményes világában, könyvkiadók, folyóiratok, irodalmi szervezetek, szellemi mőhelyek körében. 
Megismerkednek a kulturális közvetítés és nyilvánosság fı és alrendszereivel, köztük az elektronikus média 
mai szerepével.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
szemináriumi dolgozat, referátum, beszámoló, órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
kézikönyvek, lexikonok, adattárak, bibliográfiák, elektronikus honlapok. 
Ajánlott irodalom: 

• Böhm Gábor (2003, szerk.):  Másodfokon : írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított 
kiadás címő mőveirıl. Kijárat, Budapest . 

• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
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• Márkus Béla (1997, szerk.): Irodalom, politika, élet (1945–1979) I-II. Szöveggyőjtemény.  Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

• A pozsonyi Kalligram kiadó Tegnap és Ma sorozatának kötetei (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza; 
Thomka Beáta: Mészöly Miklós; Balassa Péter: Nádas Péter; Kulcsár Szabó Ernı: Esterházy Péter; 
Szirák Péter: Grendel Lajos; Szirák Péter: Kertész Imre; Bertha Zoltán: Sütı András; Szilágyi Zsófia: 
Ferdinandy György; Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre; Zsadányi Edit: Krasznahorkay László; 
Pozsvay Györgyi: Bodor Ádám; Farkas Zsolt: Kukorelly Endre; Görömbei András: Csoóri Sándor, 
stb.)   

•  Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Bp., Osiris, 2001. 
• Kánon és kanonizáció, szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Debrecen, Csokonai, 2003. 
• Szegedy-Maszák Mihály, Irodalmi kánonok, Debrecen, Csokonai, 1998. 
• Az olvasó lázadása?, szerk. Bárány Tibor, Rónai András, Pozsony, Kalligram, 2008. 
• Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás, Bp., 

Ráció, 2005. 
• Hansági Ágnes, Klasszikus – korszak – kánon, Bp., Akadémiai, 2003. 
• Kánon és olvasás – kultúra és közvetítés I-II., szerk. Bengi László, Sz. Molnár Szilvia, Bp., FISZ 

Könyvek 16., 2002. 
• Kulcsár Szabó Ernı, Az új kritika dilemmái, Bp., Balassi, 1994. 
• A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, szerk. Sipos Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 

 
MTN 2320 -  Irodalmi korszakok és kánonok    

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
vizsgajegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rávilágítson az irodalmi folyamat eredendı dinamizmusára, az irodalmi kánon/kánonok 
„palimpszeszt” természetére. Ezen keresztül tematizálja a korszakképzés és a kánonalkotás 
szempontrendszerének állandó mozgását, változékonyságát, az értékrendek és esztétikai hierarchiák 
szükségszerő felülíródását. Betekintést adjon a történeti megértés lehetséges módozataiba, a kánonok 
alakulásának természetébe, iskola és kánon egymásrautaltságára. Különös tekintettel azokra a kulturális és 
tanulási technikákra, amelyek az irodalomértés fejlesztésén keresztül, a történeti megértés képességét és 
elsajátítható technológiáit általában is fejleszthetik.    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szajbély Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, 
Universitas, Budapest, 2005. 
Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Budapest, Osiris, 2001. 
Hansági Ágnes, Klasszikus - korszak - kánon, Akadémiai, Budapest, 2003. 
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Kanon- macht – Kultur: theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, szerk. 
Renate von Heydebrand, Metzler, Stuttgart, Weimar, 1998. 

 
 

MTN 2330 -  Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl   
Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a mőfajelméleti gondolkodás hagyományáról, a mőfajok rendszerének 
lehetséges modelljeirıl, illetve az ezeket létrehozó teoretikus és bölcseleti elıfeltevésekrıl. A narratív mőfajok, 
a líraelmélet, a dráma- és színházelmélet mőfaji és mőnemi koncepcióit megismerve felkészítse a hallgatókat a 
mőfajok és mőnemek különféle rendszerei közötti eligazodásra, tájékozódásra. Megvilágítsa azokat a 
lehetıségeket, amelyek mind a mővészeti alkotások rendszerezése, mind pedig a mőalkotások feldolgozása, 
megértése, és alkotó értelmezése tekintetében a mőfaji és mőnemi elıismeretekbıl jól alkalmazhatóak az 
irodalomoktatásban.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szili József, A poétikai mőnemek interkultúrális elmélete, Akadémiai, Budapest, 1997. 
Tzvetan Todorov, A mőfajok eredete = Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, szerk. Kanyó Zoltán, 
Síklaki István, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 283-295. 
Knapp Éva, Tüskés Gábor, Az egyházi irodalom mőfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, 
Argumentum, Budapest, 2002. 
Halász Katalin, Egy mőfaj születése, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 
Zemplényi Ferenc, Mőfajok reneszánsz és barokk között, Universitas, Budapest, 2002. 

 
MTN 2321 -  Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. 

Tantárgy felelıse: 
Horváth Csaba 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Horváth Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi/ıszi Ajánlott félév: 
II./III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rendszerezze az irodalmi szövegelemzés poétikai, retorikai és a szöveg strukturális 
megalkotottságára reflektáló elemzı eljárásait. A hallgatók korábbi narratológiai ismereteire építve a kurzus 
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elbeszélı szövegek elemzésén keresztül, az alkalmazásban mutatja meg azokat a lehetıségeket, amelyek a 
szövegelemzésben rejlenek. A kurzus célja, hogy az egyéni és szemináriumi szövegelemzéseken keresztül a 
készségek szintjére hozza azokat a szövegelemzési eljárásokat, amelyek elsısorban az elbeszélı szövegek 
elemzését, értelmezését segíthetik elı. Módszertani tudatossággal készítve fel a leendı tanárokat az elbeszélı 
szövegek tanítására, azokra az értelmezési fogásokra, amelyekkel az iskolai oktatásban a fiatal olvasókat is 
rávezethetik a narratív szövegek megértésére. Az elbeszélı szövegek szövegértési kompetenciái mellett a 
kurzus az általános szövegértési készségeket is fejleszti, szervesen építve azokra az ismeretekre, amelyeket a 
hallgatók a formalista, strukturalista, posztstrukturalista illetve a retorikai olvasás stb. módszertanából már 
amúgy is ismernek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Retorika, szerk. Adamik Tamás, Jászó Anna, Aczél Petra, Osiris, Budapest, 2004. 
Retorikák a reformáció korából, s.a.r. Imre Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 
Zmegac, Viktor: Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvetı kettıssége, in Az irodalom 
elméletei I. Pécs, Jelenkor, 1996, 99–170.  
Roland Barthes, Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe, ford. Simonffy Zsuzsa =A modern 
irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla, Osiris, Budapest, 1998. 
Gérard Genette, Az elbeszélı diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár = Az irodalom elméletei I. , szerk. Thomka 
Beáta, Janus Pannonius Tudományegyetem–Jelenkor, Pécs, 1996. 
Gérard Genette, Transztextualitás, ford. Burján Mónika, Helikon 1996/1-2.(42) 82–90. 

 
 

MTN 2331 -  Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalom- és társmővészetek 
Tantárgy felelıse: 
Horváth Csaba 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Horváth Csaba, 
Géher István László 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III.v.IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a tágan értelmezett irodalom-és mővészetkritika szempontjából megvizsgálja a magas-
és populáris kultúra azon határterületeit, társmővészeti vonatkozásait, amelyek egyfelıl az élı irodalom 
kérdéseibıl következnek, másfelıl, amelyek az irodalom közvetítésében az utóbbi évtizedekben különösen 
fontos szerepre tettek szert. Súlyponti kérdése továbbá a szemináriumoknak,  hogy vizsgálják, és a vita 
tárgyává tegyék az irodalom kultúrában betöltött szerepét, és ennek összefüggésében felvillantsák azokat a 
formákat és lehetıségeket, amelyek az irodalom természetébıl adódóan is az irodalomközvetítés számára 
nyitva állnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
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— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála Károly, 
Argumentum, Budapest, 1991.  
Ludwig Pfeiffer, A mediális és az imaginárius, Magyar Mőhely – Ráció, Budapest, 2005. 
Dudás Katalin−Hunyadi Zsuzsa, A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 
(mozi, könnyőzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban, Magyar Mővelıdési Intézet, 
Budapest, 2005.   
Kulturális közegek, szerk. Bednanics Gábor, Bónus Tibor, Ráció, Budapest, 2005. 
Theodor W. Adorno, A mővészet és a mővészetek = Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? szerk. Bacsó 
Béla,  Ikon, Budapest, 1995, 263-285.   
Patrice Pavis, A posztmodern színház esete. A modern dráma klasszikus öröksége, Színház 1998/3, 10-22. 

 
 

 
MTN 3020 Nyelvelméletek 

Tantárgy felelıse: 
Stekauer Pavel 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László 

H. Varga Márta 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III.. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus az elmúlt három évtized legfontosabb nyelvelméleti irányzatait mutatja be, a strukturális (formális) és 
funkcionális irányzatokra összpontosítva. Fontos nyelvleíró elmélet a hagyományos nyelvtan, a 
transzformációs generatív grammatika és utódai, ill. a Givón-féle biológiai adaptációs funkcionalizmus, a 
Halliday-féle szisztémikus-funkcionális nyelvtan, a Langacker-féle kognitív nyelvtan, valamint a szemantika, a 
pragmatika és a szövegtan szerepe a nyelvleírásban. A kurzus a magyar nyelv leírásának fı irányait és 
módszereit elsısorban a funkcionális irányzatok keretében mutatja be, kiemelve a magyar nyelv sajátosságait, 
ill. nyelvrokonsági, nyelvtipológiai és egyetemes jellemzıit.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ladányi Mária 2005. A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In Oszkó Beatrix – 
Sipos Mária (szerk.): Budapesti Uráli Mőhely 4. Uráli grammatizáló, MTA Nyelvtudományi Intézet, 
Budapest 7–32. 

• É. Kiss Katalin 1998. A generatív nyelvészet mint kognitív tudomány. In: Pléh Csaba – Gyıri Miklós 
(szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest 23–39. 
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• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Funkcionális nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 129: 348–
362. 

• Keszler B. (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest: Alaktan. A 
mondattan általános kérdései. 

• Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. A funkcionális nyelvészet. Elmélet, módszertan, leírás. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.  

Ajánlott irodalom: 
• Givón, Talmy 2001. Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John 

Benjamins. Vol. I. 1–42. 
• Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne 2000. Introduction: A Usage-Based Conception of Language. In: 

Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne (eds.): Usage-Based Models of Language. Stanford, California: 
CSLI Publications. 

• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest: 
Alaktan. Mondattan 

 
 
 
 

MTN 3050 A nyelvrokonság bizonyítékai 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A világ nyelveinek túlnyomó többsége nem izoláltan létezik, hanem sokuk genetikai és areális kapcsolatban 
van más nyelvekkel. Az egymással genetikai kapcsolatban állókat nyelcsaládokba soroljuk be. A rokoni 
kapcsolatokat a történeti-összehasonlító nyelvtudomány segítségével nyomozhatjuk ki és bizonyíthatjuk be. E 
tudományág a közös szókincs felderítésével, a rokon nyelvek közös szókincsének hangmegfelelési 
rendszerével, az egymással összetartozó alaktani elemekkel és a közös mondattani sajátosságokkal foglalkozik. 
Ezek tisztázása után hozzávetıleges kép alkotható a rokon nyelvek közös elızményének (vagy 
elızményeinek), az ún. alapnyelvnek (vagy alapnyelveknek) a rendszerérıl, rekonstruálásáról. Az elıadás 
során megismerjük a magyar nyelv kialakulásának útját az uráli alapnyelvtıl a finnugor és az ugor alapnyelven 
át az önálló magyar nyelv létrejöttéig. Mindennek a bemutatása tudománytörténeti háttérben történik, melynek 
során szó lesz a más nyelvekkel és más nyelvcsaládokkal való rokonítgatási próbálkozásokról is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bereczki Gábor, A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó, Budapest. 2003. 
• Domokos Péter, Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az ıstörténet kérdéskörének visszhangja 

irodalmunkban. 2., átdolgozott kiadás. Universitas Kiadó, Budapest. 1998. 
• Hajdú Péter, Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. 
• Rédei Károly, İstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Második, bıvített kiadás. 
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Balassi Kiadó, Budapest. 2003. 
• Róna-Tas András, A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Gondolat, 

Budapest. 1978. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 
 

 
MTN 3011 A magyar nyelvtörténet forrásai 

Tantárgy felelıse: 
Vörös Éva PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar nyelvtörténet legfontosabb forrástípusaival: 
közvetett és közvetlen forrásokkal; azok felhasználhatóságával a középiskolai oktatásban.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében tárgyalt témakörök: a magyar nyelv történetének periodizációs lehetıségei; az írás szerepe a 
nyelv történetében; a nyelv változásának rendszerszerősége: a szinkrónia és a diakrónia összefüggései; a 
különbözı nyelvvizsgálati módok lehetıségei: egyezések, eltérések; a nyelv belsı differenciáltsága és a nyelvek 
kölcsönhatása mint a változás alaptényezıje. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Benkı Loránd (1999): A történeti nyelvtudomány feladatkörérıl mai nyelvünk állapota és változása 

ügyében. In: Glatz Ferenc (szerk.), A magyar nyelv az informatika korában. MTA, Budapest, 35–48. 
• Korompay Klára 1987. Nyelvtörténet és iskola (Szempontok nyelvemlékeink tanításához.). In: Fülöp 

Ljos (szerk.): Szemlélet — tananyag — módszer. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. 133–145. 
• D. Mátai Mária (1995): A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása.  MNyTK 198. 263–

270. 
• D. Mátai Mária (2002): A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In: V. Raisz Rózsa — Zimányi 

Árpád (szerk.), Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. MNyTK 216. 
44–50. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Benkı Loránd fıszerk., (1991–1995): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 
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MTN 3012 Nyelvemlékek elemzése 

Tantárgy felelıse: 
Vörös Éva PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a régi magyar szövegek (rövidebb kéziratok, kódexek, korai nyomtatványok) olvasása terén 
egyfajta jártasság kialakítása, valamint a nyelvtörténeti ismeretek megszilárdítása és fejlesztése, különös 
tekintettel a szövegértésre, a mővelıdéstörténeti vonatkozások felismerésére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy foglalkozik a magyar nyelvemlékek, a régi magyar írásbeliség általános problematikájával (pl. a 
szóbeliség és az írásbeliség viszonya, a szórvány- és szövegemlékek hasznosíthatósága nyelvtörténeti 
szempontból stb.). A gyakorlat bemutatja az elméleti nyelvtörténeti ismeretek szövegeken való 
alkalmazhatóságát, a szövegek nyelvi elemzése által jellemezhetıvé teszi az adott kor nyelvállapotát, 
megvilágítva annak mővelıdéstörténeti hátterét. A gyakorlaton elsısorban szórványemlékek, korai rövid 
szövegemlékek (pl. Königsbergi Töredék, Gyulafehérvári Sorok), valamint könyvmérető magyar 
szövegemlékekbıl vett részletek (pl. Jókai- és Bécsi kódex) komplex nyelvi, valamint mővelıdéstörténeti 
elemzése kerül sorra. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dömötör Adrienne (2006): Régi magyar nyelvemlékek. Akadémai Kiadó, Budapest. 
• Madas Edit szerk. (2009): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektıl a 16. század 

elejéig. OSZK, Budapest. 
• Molnár József – Simon Györgyi (1976): Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek 

Ajánlott irodalom: 
• Balázs János szerk. (1989): Nyelvünk a Duna-tájon. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1980): Az Árpád-kor magyar nyelvő szövegemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Benkı Loránd fıszerk. (1991–1995): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Kiss Jenı – Pusztai Ferenc szerk. (2003): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest.  
• A. Molnár Ferenc (2005): A legkorábbi magyar szövegemlékek. Debrecen.  
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MTN 3031 A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 
Bölcskei Andrea 
Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a korábban megszerzett, több nyelvészeti részdiszciplínához tartozó ismereteket 
rendszerezze, a legújabb szakmai eredményekkel tovább bıvítse.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus az ismereteket a gyakorlatban használható tudás formájában kínálja fel a hallgatóknak, különös 
tekintettel azokra a kérdéskörökre, amelyek a mai tanári munkában megkerülhetetlenek: a társadalmi, a 
szociokulturális nyelvi normák egymáshoz való viszonya és értékösszetevıi; a tanár eredményes viszonyulási 
formái a tanulók és környezetük vernakuláris nyelvváltozatához, a dialektusokhoz, a szociolektusokhoz, a 
sztenderdhez, valamint a kétnyelvő, a roma gyerekek anyanyelviségéhez stb. A nyelvi tudatosság 
fejlesztésében a kurzus támaszkodhat a protestáns iskolarendszer kulturális és pedagógiai hagyományaira. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı (1996): Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kontra Miklós (2003): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Andersson, Lars-Gunnar –Trudgill, Peter (1990): Bad Language. Blackwell. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2004): Hagyomány, nyelv és nyelvmővelés. In. Büky László (szerk.), 

Nyelvleírás, nyelvmővelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.  41–53. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kövecses, Zoltán (2006): Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford University 

Press. 
• Kramsch, Claire (1998): Language and Culture. Oxford University Press. 
• Nádasdy Ádám (2006): Mi köze a nyelvnek a társadalomhoz? In. Poszler György (szerk.) A 

társadalomtudományok szerepe a változó világban. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 46–56. 
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MTN 3032 Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés 
Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az anyanyelvoktatás alapvetı célja a köznyelv (standard) elsajátíttatása, amely a társadalmi mobilitásnak és 
nyelvi versenyképességnek elemi feltétele. A másodlagos nyelvi szocializáció során az oktatás feladata a 
kommunikatív kompetencia fejlesztése, a nyelvi kompetencián kívül a magyarul beszélı közösség 
szociokulturális szabályrendszerének megismertetése és alkalmazása, a különbözı nyelvhasználati színterek, a 
nyelvhasználat társadalmi változatainak elfogadtatása, különös tekintettel a nyelvjárásban beszélı vagy 
nyelvjárásias hátterő diákokra, a funkcionális-szituatív kettısnyelvőségre nevelés, a nyelvi esélyegyenlıség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A hátrányt okozó hiány az anyanyelvi kultúrában. A 
beszédkultúrára, helyes beszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetıségei az oktatásban. A helyesírási készség 
fejlesztése a középiskolai korosztályban; az érettségi helyesírási követelményei. A szövegértési 
készségfejlesztés mint az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia alapja. Szövegértési gyakorlatok 
összeállítása. Kreatív-produktív szöveggyakorlatok a magyar nyelvi órán. A folyamatközpontú szövegalkotás 
tanítása. Szövegtípusok az anyanyelvi órákon, az esszé tanítása. A kreatív írás. A dolgozatjavítás és -értékelés 
kérdései. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetısége. A beszédkészség és a hallásértés 
fejlesztésének gyakorlattípusai. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az anyanyelvi nevelésben. Referálás 
a saját felmérésrıl: szövegértési vagy szövegalkotási készség fejlesztése; helyesírási készség fejlesztése 
Évközi tanulmányi követelmények: 
referátum, +  saját vizsgálatra épülı házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı 1999. Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterő iskolások. Nyr. 123/4. 373–

381.  
• Antalné Szabó Ágnes: A helyesírás-tanítás pedagógiája. Hungarológiai Közlemények 2003/2: 19–40.  
• Heltainé Nagy Erzsébet 2002. Megjegyzések a nyelvmővelés és a nyelvi norma értelmezéséhez. In: Éltetı 

anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó, Bp. 226–231.  
• V. Raisz Rózsa — H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK 

212/II.  
• Torgyik Judit 2005. Nyelvi szocializáció és oktatás. Új Pedagógiai Szemle. 3: 3–10. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2005-03-ta-Torgyik-Nyelvi 
• http://www.anyanyelv-pedagogia.hu online folyóirat legfrissebb (2009–12) tanulmányai 
Ajánlott irodalom: 
• Gyarmathy É. (2011) A digitális kor és a sajátos nevelési igényő tehetség. Fordulópont. 51, 79–88. 

http://www.diszlexia.hu/GyarmathyFordulopont.pdf 
• Gyarmathy É. (2002) Alulteljesítı tehetségesek. Az általánostól a különösig. Pszichológia különszáma, 

Gondolat, Budapest. 251-275. http://www.diszlexia.hu/Alulteh.pdf  
• Nemesné Kis Szilvia: Cigány tanulók anyanyelvi nevelésének nyitott kérdései. Anyanyelv-pedagógia 

2008/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=49  
• Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 

http://www.nytud.hu/utak_a_nyelvhez/utak_reger.pdf  
• Réger Zita: Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Iskolakultúra, V. évf. 1995, 24. szám, 

102-6. o.  
• Szálai Andrea: Kisebbség és anyanyelvhasználat. Kritika, 1999, 3. szám, 26-30. o. 
• Danczi Annamária: Nyelvjárási háttérrel az iskolában. In Anyanyelv-pedagógia 2011/2. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=315  
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• Gonda Zsuzsa: A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív táblán. In Anyanyelv-
pedagógia 2011/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=304  

• Sólyom Réka: Új szavak értelmezési stratégiái különbözı korcsoportokban. In Anyanyelv-pedagógia 
2011/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=302  

• Egyenlıtlenségek és méltányosság a közoktatásban. http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-
magyar/egyenlotlensegek  

• K. Nagy Emese: Szegregáció vagy integráció.http://hejokeresztur.hu/kip/kip_szegregacio.htm  
• Márton Adrienn: Esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek 

körében. http://elib.kkf.hu/edip/D_13820.pdf  
• AZ ÜVEGHEGYEN INNEN Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés 

http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/uveghegyen_innen.pdf  
 
 

MTN 3035 Kommunikáció és pragmatika 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvészeti pragmatika a legáltalánosabb értelemben a nyelvi tevékenység, a nyelvhasználat 
tanulmányozásával foglalkozik. A kurzus a nyelvi tevékenység komplex megközelítésére vállalkozik: 
bemutatja a kognitív és szociokulturális szempontokat együttesen érvényesítı funkcionális pragmatikai 
irányzatok fı jellemzıit. Azokat a kérdéseket tekinti át, amelyek meghatározzák a nyelvi tevékenységrıl szóló 
tudományos gondolkodást, illetve — a pragmatika egyik legjelentısebb kutatási területét jelentı (austini) 
beszédaktus-elméletbıl kiindulva — a kommunikációt mint nyelvi interakciót és beszédaktusok sorát mutatja 
be, illetve az ezeket vezérlı nyelvhasználati szabályokat, amelyek éppúgy jellemzik a nyelvet, éppúgy 
hozzátartoznak a beszélık nyelvi képességéhez, tudásához, mint a grammatikai szabályok. A kurzus külön 
figyelmet szentel a megszerzett ismeretek interkulturális aspektusának. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Austin, J. L. (1962/1990): Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Reboul, Anne – Moeschler, Jacques (2000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, 

Budapest. 
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest.  
• Tátrai Szilárd (2007): A nézıpont szerepe a narratív megértésben. ÁNyT XXI. 207–229. 
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• Tátrai Szilárd (2007): Pragmatika. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Magyar nyelvtan. Osiris, 
Budapest. (megjelenés alatt) 

Ajánlott irodalom: 
• Pléh Csaba – Síklaki István — Terestyéni Tamás (szerk.) (1997): Nyelv – kommunikáció – Cselekvés. 

Osiris, Budapest. 
• Searle, John R. (1998/2000): Elme, nyelv és társadalom. Vince Kiadó, Budapest.  
• Tátrai Szilárd (2004): A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 128: 479–494.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Tomasello, Michael (2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest. 
 
 
 

MTN 3034 Szövegnyelvészet (Diskurzuselemzés) 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus témája a több tudományágból, köztük a szociolingvisztikából, az antropológiából, a szemantikából 
kialakult tudományterület, a nyelvet társadalmi interakciónak tekintı diskurzuselemzés (társalgáselemzés) 
kérdéseinek és eredmények megismertetése. Különös tekintettel a szemantikai jellegő beszédmegértési 
kognitív modellekre, amelyek segítségével tovább vizsgálhatók az olyan több mondatból álló nyelvi egységek, 
diskurzusok, mint a társalgás, a vita, a beszéd, az elıadás; illetve további nyelvhasználati formák, például a 
közéleti, internetes információs csatornák diskurzustípusai. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• van Dijk, Teun (ed.) 1985: Handbook of  Discourse Analysis. Academic Press, London. 
• Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.). 1997: Nyelv — kommunikáció — cselekvés. 

Osiris Könyvkiadó, Budapest. 
• Iványi Zsuzsa 2001: A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvır 125. 74—93. 
• Szili Katalin 2004: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata.Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Anne Reboul—Jacques Moeschler 2005: A társalgás cselei. Osiris Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
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MTN 3023 Jelentéstan 

Tantárgy felelıse: 
Fóris Ágota PhD 

habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A jel alapkérdései: a jel fogalma, a jelrendszer, jelrendszerek. A jelentés nyelvészeti magyarázatának fı 
jellemzıi, a kognitív, a strukturális és formális jelentésleírás elméleti keretei. A kognitív szemantika elmélete, 
módszertana, legfontosabb kérdéskörei. A kategorizáció, a prototípuselv. A szójelentés, a jelentéskiterjesztés (a 
poliszémia, a szinonímia, a metafora, a metonímia). Egyes nyelvi szerkezetek (pl. igekötı – ige, esetrag – 
fınévi tı – ige, alany – állítmány) jelentéstana. A mondat általános szemantikai szerkezete, a mondat 
szemantikai szerkezetének egyes fontos összetevıi (a figyelem irányulása, nézıpont, topik és fókusz, szórend 
és kognitív ösvény). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet Budapest: Corvina Kiadó. (bıvített kiadás: 2007) (Részletek) 
• Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.) 2005. Tanulmányok a kognitív szemantika körébıl. Általános 

Nyelvészeti Tanulmányok XXI.  (Részletek) 
• Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Budapest: Typotex. (Részletek) 
• Maleczki Márta: Szemantika. Szerkezetek jelentése. In: Alberti Gábor – Fóris Ágota (szerk.): A mai 

magyar formális nyelvtudomány mőhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 124–138. 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2002. Topik és/vagy figura. In: Maleczki M. (szerk.): A mai magyar nyelv 

leírásának újabb módszerei V. Szeged: SZTE Általános Nyelvészeti Tsz., Magyar Nyelvészeti Tsz. 
237–248. 

Ajánlott irodalom: 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben. In: Zimányi Á. L. 

(szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF 
Liceum Kiadó. 5–20. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Kognitív jelentéstani vázlat az igekötıs igérıl. Magyar Nyelv 27–43. 
• Ronald W. Langacker 1999.  Assessing the cognitive linguistic enterprise. In: Janssen, Theo – 

Redeker, Gisela (eds.): Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. Berlin, New 
York: Mouton de Gruyter. 13–60. 
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MTN 3036 Stilisztika és retorika 
Tantárgy felelıse: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A specifikus célkitőzések a következık: A magyar szépírói stílus jellegének , értékeinek, specifikus 
sajátosságainak feltárása, konkrét szövegekre alapuló elemzések során. (2) Irodalmi szövegek alkotási és 
befogadási folyamatának megértetése a nyelvi-stiláris formaeszközök segítségével. (3) Az egyéni kreativitás és 
a tudásanyag összhangjának a megteremtése.(4) Mőelemzési készség és igényesség fokozása, különös 
tekintettel a leendı tanári tudásanyag és személyiségfejlesztés szempontjaira.(5)A tantárgy legfıbb 
specifikuma interdiszciplináris jellege, ezért az elemzendı szövegek megválasztása alkalmas a korábban 
megszerzett nyelvészeti és irodalmi ismeretek rendszerezésére, új szempontú kamatoztatására, összefoglaló 
jellegő munkák készítésére. Kiemelten fontos a gyakorlati munkában: 
A nyelvi képek szemantikája és az alakzatok stilisztikája 
A szövegtípusok stíluskérdései 
Az irodalmi alkotások specifikus stíluskérdései                      
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szathmári István szerk. (1998):  Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2001): Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre 

vagy? címő kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szathmári István szerk. (2003) A retorikai-stilisztikai alakzatok világa.  Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Tipotex Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
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MTN 3036 Stilisztika és retorika 
Tantárgy felelıse: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A specifikus célkitőzések a következık: A magyar szépírói stílus jellegének , értékeinek, specifikus 
sajátosságainak feltárása, konkrét szövegekre alapuló elemzések során. (2) Irodalmi szövegek alkotási és 
befogadási folyamatának megértetése a nyelvi-stiláris formaeszközök segítségével. (3) Az egyéni kreativitás és 
a tudásanyag összhangjának a megteremtése.(4) Mőelemzési készség és igényesség fokozása, különös 
tekintettel a leendı tanári tudásanyag és személyiségfejlesztés szempontjaira.(5)A tantárgy legfıbb 
specifikuma interdiszciplináris jellege, ezért az elemzendı szövegek megválasztása alkalmas a korábban 
megszerzett nyelvészeti és irodalmi ismeretek rendszerezésére, új szempontú kamatoztatására, összefoglaló 
jellegő munkák készítésére. Kiemelten fontos a gyakorlati munkában: 
A nyelvi képek szemantikája és az alakzatok stilisztikája 
A szövegtípusok stíluskérdései 
Az irodalmi alkotások specifikus stíluskérdései                      
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szathmári István szerk. (1998):  Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2001): Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre 

vagy? címő kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szathmári István szerk. (2003) A retorikai-stilisztikai alakzatok világa.  Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Tipotex Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
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MTN 4010 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése (Az anyanyelvtanítás elmélete) 
Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az anyanyelvi nevelés története, cél- és feladatrendszere, alapelvei. A tanulói nyelvfejlıdés 6–18 éves korig. 
Az anyanyelvi nevelés módszerei, munkaformái, gyakorlattípusai és taneszközei. Az anyanyelvi nevelés 
tervezése. Motiváció, ellenırzés és értékelés az anyanyelvi órán. Anyanyelvi kísérlet (mikrotanítás), iskolai 
hospitálás, óraelemzés. A tömegkommunikáció és a számítógép szerepe az anyanyelvi nevelésben. Az 
anyanyelvi nevelés és más mőveltségi területek kapcsolata. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. Modern nyelvelméletek az anyanyelvi nevelésben. A 
grammatikatanítás pedagógiája. A nyelvtani ismeretek tanítása. A nyelvi ismeretek kialakításának 
hagyományos és újabb útjai Az RJR modell; a hagyományos tanítási modell és az RJR összehasonlítása A 
nyelvi és a nem nyelvi szemléltetés lehetıségei az anyanyelvi órán. A nyelvi ismeretek megszilárdításának 
módjai. A gyakorlás. A nyelvi tudásszint ellenırzése és értékelése.  A tudás és a kérdezés szintjei Az 
anyanyelvi készségek fejlesztésének lehetıségei. Interaktív és reflektív tanulási technikák a kritikai 
gondolkodás fejlesztésére. Kooperatív tanulási módszerek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethıné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás 

fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest, 2002.  
• Bozsik Gabriella—Dobóné Berencsi Margit—Zimányi Árpád: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. 

Eger, 2003.  
• Adamikné Jászó Anna: Az anyanyelvi nevelés az ábécétıl az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest, 2002.  
• Bicskeiné Zsulán Julianna: A középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata. Szeged, 1992.  
• Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasás és pedagógia. Szeged: Mozaik Kiadó, 1998. 
Ajánlott irodalom: 
• Antalné Szabó Ágnes 2003. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvır 4: 407–427.  

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1274/index.htm 
• Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. A retorika tanításának újjászületése. In: 30 éves a Mai Magyar 

Nyelvi Tanszék. ELTE BTK. 65–75.  
• Antalné Szabó Ágnes 2003. A helyesírás-tanítás pedagógiája. Hungarológiai Közlemények 2: 19–40.  
• Boronkai Dóra: Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I–II. Anyanyelv-pedagógia 2008/2–3. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=115  

• Boronkai Dóra 2005. A szövegértı olvasás szintjei és lehetséges feladattípusai. In: Magyartanítás, 4: 15–
25.  

• Boronkai Dóra 2006. Pragmatikai szempontok a középiskolai anyanyelvtanításban. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Boronkai.pdf  

• Gósy Mária: A szövegértı olvasás. Anyanyelv-pedagógia 2008/1.  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25  

• Eck Júlia 2006. Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle. 5: 92–98.  
• Józsa Krisztián (szerk.) 2006. Az olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Nemoda Judit: Kritikai gondolkodást fejlesztı magyarórák. Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4. 
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http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=129   
• Sejtes Györgyi 2006. Tudástranszfer az anyanyelvtanításban. Új Pedagógiai Szemle. 6: 15–26. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-06-ta-sejtes-tudastranszfer  
• Szemere Gyula: A magyar nyelvtan tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest, 1971. 
• Szira Judit: A projektmódszerrıl. Új Pedagógiai Szemle 2002/szeptember vagy 

www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-09-te-Szira-Projektmodszerrol.html 
• Tóth Beatrix 2006. A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Nyr. 4. szám 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/  
• Vári Péter szerk. PISA–vizsgálat 2000. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, 51–60., 71–79. 

 
MTN 4011 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése (Az anyanyelvtanítás gyakorlata) 

Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
1 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

mikrotanítás, 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Felkészülés az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére, különös tekintettel a szövegértésre és a szövegalkotásra a 
funkcionális szemlélető anyanyelvtanítás eszközeivel. Az információfeldolgozás az anyanyelvi kompetencia 
olyan kiemelt területe, amely létrehozza az élethosszig tartó tanulás feltételeit, elısegíti a társadalmi 
beilleszkedést. Az ehhez kapcsolódó szövegértés/szövegalkotás olyan eszköztudás, amely a XXI. század piaci 
értékévé, szellemi tıkéjévé vált. Az információs társadalom megköveteli a kommunikációban résztvevı 
partnerektıl, hogy különbözı anyagú és nyelvő szövegeket tudjanak hatékonyan interpretálni. Ennek alapja, 
hogy a tanulókat megtanítsuk a szövegértelmezés, 
szövegalkotás stratégiáira. Következtetni tudjanak a szövegben rejlı nyelvi finomságokra, a meggyızés és 
befolyásolás eszközeire. Képessé váljanak a szövegben található és más forrásból származó információk 
összekapcsolására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kommunikációelméletek a szövegalkotás szolgálatában, a tömegkommunikáció mőfajai. A szóbeli 
szövegtípusok és a retorika tanítása gyakorlatokkal (a vita és az érvelés). Stílusérzék, nyelvhelyesség, 
beszédkultúra. Az írásbeli szövegtípusok, a helyesírás mint technikai feltétel. Általános fejlesztési 
követelmények a PISA ajánlásai alapján (csoportmunka, problémamegoldó készség, a tanulás és a teljesítmény 
fejlesztése) szövegértés tanításában.  A szövegértéshez kapcsolódó fogalmi keret elsajátítása gyakorlati 
módszerekkel (nyelv, szöveg, játék). Tudástranszfer a szövegértés tanításában. A szövegértı olvasás 
fejlesztése, olvasási problémák kezelése. A szövegértés mérése, ellenırzése 
A differenciálás lehetıségei a szövegértés tanításában (a készség- és képességfejlesztés speciális lehetıségei: 
(tehetséggondozás, felzárkóztatás). Kreatív szövegértési-szövegalkotási gyakorlatok. Drámajátékok az 
anyanyelvórán (az asszertív, az agresszív és a passzív viselkedéstípusok, a konstruktív kritika és dicséret). Az 
RWCT a szövegértés tanításában. Fejlesztendı kompetenciaterületek: Életpályaépítés, pedagógiai, nyelvi, 
pragmatikai kompetenciák 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Egy választott szakcikk újabb módszerrel (kettéosztott napló, Venn-diagram, gondolattérkép, fürtábra) történı 
feldolgozása. Két különbözı óratervezet (egy új anyagot feldolgozó vagy gyakorlóóra vagy ismétlı 
rendszerezı óra). A mikrotanítás (max. 25-30 perc) színvonalas megtartása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethıné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika  A kritikai gondolkodás 

fejlesztése. Pécs–Budapest: Pécsi Tudományegyetem, 2002. 
• Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás.(12–13. fejezet). Önkonet Kft., Budapest. 12:1–13:21. 
• Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? – Budapest: Mőszaki Kiadó, 1999. 



 

| 457 | 

 

• Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel? Mőszaki Könyvkiadó, Bp. 
2000. 

Ajánlott irodalom: 
• Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. A retorika tanításának újjászületése. In: 30 éves a Mai Magyar 

Nyelvi Tanszék. ELTE BTK. 65–75.  
• Antalné Szabó Ágnes 2006. Párosvariációk – Ötletek páros munkára a magyar nyelvi órán. Módszerver 2.  
• N. Császi Ildikó: Szövegértést fejlesztı gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia 

fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia 2009/3.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=197  
• Cs. Czachesz Erzsébet 2002. A mőfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a 

jelentéskonstrukcióban. Iskolakultúra, 9. sz. 43-52.  
• Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In: Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg 

szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 
196: 108−112.  

• Korompay Klára 1987. Nyelvtörténet és iskola (Szempontok nyelvemlékeink tanításához.). In: Fülöp Ljos 
(szerk.): Szemlélet — tananyag — módszer. Bp. 133–145.  

• Kugler Nóra 2006. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Kozepgrammgyak.pdf  

• Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Mondatelemzési, mondatszerkezet-prezentálási módszerek összehasonlítása. 
In: V. Raisz Rózsa — H. Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK 
212. I. 283–288.  

• Tóth Beatrix 2006. Ötletek a fogalmazás tanításához. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20FogalmazasTothBeatrix.pdf 
 

MTN 4020 – Az irodalomtanítás elmélete 
Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakmódszertani szeminárium célja a gyakorlati útmutatás, tanácsadás az iskolai magyarórák felépítéséhez, 
megvalósításához – a tényleges tanári gyakorlathoz és hivatáshoz. Épp ezért ezeken az órákon a praxis a 
hangsúlyos: kiselıadások, mikrotanítások, szemléltetési lehetıségek bemutatása és „igazi” tanítások 
váltogatják majd egymást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;  
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére;  
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  
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Ajánlott irodalom: 
Berey Zsuzsa-Jelenits István: Bevezetés az irodalomba, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
Rónay László: Erkölcs és irodalom, Budapest: Holnap Kiadó 2006. 
Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költı szavát RTV - Budapest. 1983. 
Németh G. Béla: Küllı és kerék, Budapest: Magvetı Kiadó, 1981; Tizenegy + hét vers, Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1984. 
Pilinszky János: Szög és olaj. (vál. prózai írások, vál., sajtó alá rend. Jelenits István) Bp., 1982. 
Nemes Nagy Ágnes: Szıke bikkfák, Verselemzések. Móra Könyvkiadó. 1988.;  
Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával. (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal) = N. N. Á., A magasság vágya: 
Összegyőjtött esszék, Bp., Magvetı, 1982. 
Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról. Budapest: 1981. 

 
 

MTN 4021 – Az irodalomtanítás gyakorlata 
Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakmódszertani szeminárium célja a gyakorlati útmutatás, tanácsadás az iskolai magyarórák felépítéséhez, 
megvalósításához – a tényleges tanári gyakorlathoz és hivatáshoz. Épp ezért ezeken az órákon a praxis a 
hangsúlyos: kiselıadások, mikrotanítások, szemléltetési lehetıségek bemutatása és „igazi” tanítások 
váltogatják majd egymást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;  
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére;  
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Berey Zsuzsa-Jelenits István: Bevezetés az irodalomba, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
Rónay László: Erkölcs és irodalom, Budapest: Holnap Kiadó 2006. 
Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költı szavát RTV - Budapest. 1983. 
Németh G. Béla: Küllı és kerék, Budapest: Magvetı Kiadó, 1981; Tizenegy + hét vers, Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1984. 
Pilinszky János: Szög és olaj. (vál. prózai írások, vál., sajtó alá rend. Jelenits István) Bp., 1982. 
Nemes Nagy Ágnes: Szıke bikkfák, Verselemzések. Móra Könyvkiadó. 1988.;  
Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával. (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal) = N. N. Á., A magasság vágya: 
Összegyőjtött esszék, Bp., Magvetı, 1982. 
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Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról. Budapest: 1981. 
 

MTN 4531 Tananyagtervezés 
Tantárgy felelıse: 

Török Lajos PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
1 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat, 
referátum  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A meghirdetett tanegység lehetıséget teremt arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Nemzeti 
alaptantervvel, az ehhez kapcsolódó kerettantervekkel, tanítási programokkal, tankönyvcsaládokkal. 
Összefoglalja a tanítás megkezdéséhez szükséges tervezési folyamatot: tanmenetkészítés, óravázlat, 
óratervezet készítését. A tanításhoz szükséges alapvetı dokumentumok: tantervek, tankönyvcsaládok  
megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• tankönyvelemzés házi dolgozatban 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kerettanterv. Oktatási Minisztérium. Korona Kiadó, 2000. v. www.om.hu  
• Kiss Margit — Mezısi Károly — Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában. Fıvárosi Pedagógiai 

Intézet, Budapest, 1999. 
• Sipos Lajos (szerk.): Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához. Budapest, 1991. 
• A hazai digitális taneszközök annotált oktatási ajánlása a 14–18 éves korosztály számára. Összeállította: 

Bondor Erika www.oki.hu/cikk.php?kod=informatika-Bondor-Hazai.html  
• Karlovitz János: Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. Új Pedagógiai Szemle, 2001/01 
• http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-01-tm-karlovitz-tankonyvtipusok 
• Szabó G. Ferenc: A nyelvtudomány új eredményeinek tükrözıdése az ezredforduló tankönyveiben. 

Magyartanítás 2001/1: 30—34. 
• Árkos István: CD-ROM-ok az oktatásban „Encyclopaedia Humana Hungarica” sorozat 1. rész. Új 

Pedagógiai Szemle 2002/február vagy www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-02-kf-Arkos-CD.html 
• Kırösné Mikis Márta: Multimédia-kalauz az általános és középfokú iskolák számára. 

www.oki.hu/cikk.asp?Kod=informatika-Korosne-Multimedia.html 
• Számítógép a magyartanításban (több cikk, CD-ismertetı). Magyartanítás 1999/1: 40—52. 
Ajánlott irodalom: 
• Kojanitz László: A tankönyvek használhatóságát meghatározó minıségi összetevık elemzése és 

összehasonlítása Tantárgyankénti összehasonlítás:  
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/osszehasonlitas.pdf  
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=5170&ctag=articlelist&iid=1  
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=5170&ctag=articlelist&iid=1 
• A tankönyvek korszerőségét és minıségét meghatározó tényezık 2006. Elemzı tanulmányok a 

tankönyvértékelés szempontrendszerének és módszerének korszerősítéséhez. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=7002&ctag=articlelist&iid=1 
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3.2.3. Mintatanterv tanár - magyartanár mesterképzési hallgatók számára 
(LEVELEZİ) 

 
Teljesítendı kreditek: elıképzettségtıl függıen 30 v. 40 v. 50 kredit 
 

Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

K 
Mőelemzés I. (Az 
antikvitástól a 19. század 
végéig) 

MTL 
2111 

 30/é/2  

K 
Mőelemzés II. (A 20. század 
irodalma) 

MTL 
2121 

  30/é/2 

K 
Irodalomszociológia és 
irodalompszichológia a 
gyakorlatban 

MTL 
2131 

 30/é/2  

K 
A történeti-összehasonlító 
nyelvészet elmélete 

MTL 
3010 

 30/v/2  

K Grammatikai elemzések 
MTL 
3021 

 30/é/2  

K Szöveg és stíluselemezés 
MTL 
3022 

  30/é/2 

 Összesítés:   120/8 60/4 

Szakmai 
gyakorl

at* 

KV 
Az irodalom mint közvetítı 
szöveg 

MTL 
2211 

 (30/é/2) (30/é/2)  

KV 
Az irodalmi szöveg nyelvi 
megalkotottsága. A poétikától 
a retorikáig I. 

MTL 
2221 

 30/é/2  

KV 
Az irodalmi szöveg nyelvi 
megalkotottsága. A poétikától 
a retorikáig II. 

MTL 
2321 

  (30/é/2) 

KV 
A kortárs irodalom kánonjai 
és intézményrendszere 

MTL 
2240 

 30/v/2  

KV Stílustörténet és periodizáció 
MTL 
2310 

 30/v/2  

KV 
Irodalmi korszakok és 
kánonok 

MTL 
2320 

 30/v/2  

KV 
Mőfajok és mőnemek az 
irodalomban és irodalmon túl 

MTL 
2330 

 30/v/2  

KV 
Élı irodalom és kultúra a 
középiskolában. Irodalom és 
társmővészetek. 

MTL 
2331 

 (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   
60/4 v. 120/8 v. 

180/12 

Szakmai 
gyakorl

at 

KV Nyelvelméletek 
MTL 
3020 

 30/v/3  

KV A nyelvrokonság bizonyítékai 
MTL 
3050 

 30/é/2  

KV 
A magyar nyelvtörténet 
forrásai 

MTL 
3011 

 (30/é/2) (30/é/2) 

KV Nyelvemlékek elemzése 
MTL 
3012 

 (30/é/2) (30/é/2) 

Szakmai 
gyakorl

at 
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KV 
A kultúra, a társadalom és a 
nyelv összefüggései 

MTL 
3031 

 (30/é/2) (30/é/2) 

KV 
Nyelvhasználat és anyanyelvi 
nevelés 

MTL 
3032 

 (30/é/2) (30/é/2) 

KV Kommunikáció és pragmatika 
MTL 
3035 

  (30/é/2) 

KV 
Szövegnyelvészet 
(Diskurzuselemzés) 

MTL 
3034 

  (30/é/2) 

KV Jelentéstan 
MTL 
3023 

 
    
30/é/2 

 

KV Stilisztika és retorika 
MTL 
3036 

 30/é/2  

 Összesítés:   
60/4 v. 120/8 v. 

180/12 

SZV 
Mőelemzés III. (Gyermek és 
ifjúsági irodalom) 

MTL 
2401 

 (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
Az irodalom az elektronikus 
médiumokban 

MTL 
2411 

 (30/é/2) (30/é/2) 

SZV Pedagógia a szépirodalomban 
MTL 
4082 

 (30/é/2) (30/é/2) 

SZV 
A kritikai gondolkodás 
fejlesztése olvasással és 
írással 

MTL 
4081 

 (30/é/2) (30/é/2) 

SZV Drámapedagógia 
MTL 
4083 

 (30/é/2) (30/é/2) 

 Összesítés:   30/2 

Szakmai 
gyakorl

at 

K 
Az irodalomtanítás 
módszertana 1-2. 

MTL 
4020/402

1 
 30/v/2 30/é/1 

K 
Az anyanyelvi kompetenciák 
fejlesztése 1-2. 

MTL 
4010/401

1 
 30/v/2 30/é/1 

K Tananyagtervezés 
MTL 
4531  30/é/1  

K Iskolai gyakorlat B típusú    (60/é/3) 
 Összesítés:   90/5 120/5 

 Összesítés:   
450/30 v. 600/40 v. 

720/50 

Szakmai 
gyakorl

at 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Szakmai gyakorlat* 2 féléves képzés esetében a második félév áprilisától tömbösítve elvégezhetı. 
 

Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 210 240 gy 
Vizsgák száma 3 v. 6 0  
Félévközi jegyek száma 4 v 8 5 v 12  
Összes felkínált kredit 55 37  
Javasolt kreditmennyiség 30 kr. 15 15  
Javasolt kreditmennyiség 40 kr 20 20  
Javasolt kreditmennyiség 50 kr 25 25  
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3.2.4. Tanár – magyartanár mesterképzési szak tantárgytematikái  

(LEVELEZİ) 
 

MTL 2111 -  Mőelemzés I.  (Az antikvitástól a 19. század végéig) 
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N: 
 L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László, Szabó 
András, Bánki Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat, leendı magyartanárokat szembesítse azokkal a problémákkal, amelyeket 
az idıben távoli szövegek befogadása, megértése, értelmezése vet fel. A hallgatóknak az egyes 
esettanulmányokon, elemzési gyakorlatokon keresztül kell elsajátítaniuk azokat ez értelmezési eljárásokat, 
fogásokat, amelyek az alteritás feldolgozását, a régi szövegek megértését és megértetését lehetıvé teszik. A 
szövegértés technikáinak készség szintő elsajátítását a magyar és európai irodalom kiemelkedı alkotásainak 
elemzésén keresztül érhetik el a hallgatók, alkalmazva a modern interpretációs technikák eszköztárát, a 
strukturalista megközelítésmódtól a retorikai olvasás lehetıségéig. Az alteritás feldolgozása során különös 
hangsúlyt helyezve az irodalom antropológia meghatározottságaira. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szabics Imre, A trubadúrok költészete,  Balassi, Budapest, 1995. 
Udvariatlan szerelem, szerk. Bánki Éva, Szigeti Csaba, Prae.hu Kiadó, Budapest, 2006.  
Pirnát Antal, Balassi Bálint poétikája, Balassi, Budapest, 1996. 
Szilasi László, „Szabott módunk” (Szövegosztályok Bornemisza Péter Ördögi kísértetek címő mővében) = 

Mővelıdési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserő Bálint tiszteletére, szerk. Balázs 
Mihály, Font Zsuzsa, et al., Szeged, JATE, 1997, 561-574. 

 
MTL 2121 -  Mőelemzés II.  (A 20. század irodalma) 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 
L:30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Horváth Csaba   

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy felhívja a hallgatók figyelmét azokra a speciális értelmezési, szövegértési problémákra, 
amelyekkel a modern, 20. századi szövegek tanítása során találkozhatnak a késıbbiekben a tanár szakos 
hallgatók. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi keretek lehetıvé teszik, hogy komoly hangsúlyt helyezve az egyéni munkára, a 20. század 
kulcsfontosságú, emblematikus mőveinek elemzésén keresztül a készségek szintjén sajátítsák el a 
mőértelmezés szükséges fogásait, tudják alkalmazni mindazokat az eljárásokat, módszereket, amelyek a 
hagyományosan „nehéznek” számító, formailag, a konstrukció szintjén is komplikáltabb modern és 
posztmodern szövegek értelmezésében, megértésében, élvezı olvasásában segíthetik a tanári mesterképzés 
hallgatóit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Kalligram, 

Budapest-Pozsony, 2007.  
Induló modernség, kezdıdı avantgarde, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006.  
Hugo Friedrich, Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, 1956. 
Zmegac, Viktor, Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvetı kettıssége = Az irodalom 

elméletei I. szerk. Thomka Beáta, Jelenkor, Pécs, 1996, 99–170. 
 

 
MTL 2131 -  Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban   

Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László, Géher 
István László, 
Mészáros Márton 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy elmélyítse a hallgatók irodalompszichológiai, irodalomszociológiai ismeretit. Különös 
tekintettel azok gyakorlati vonatkozásaira, az irodalomoktatásban, az irodalomközvetítésben, és nem utolsó 
sorban magában az irodalomértésben kamatoztatható konzekvenciáira ezeknek az ismereteknek. A 
hallgatóknak nem csupán a az irodalompszichológia és irodalomszociológia alapfogalmaival, legfontosabb 
kérdéseivel kell megismerkedniük ebben az összefüggésben, de azokkal a legfrissebb magyar kutatási 
eredményekkel is (pl. reprezentatív olvasásvizsgálatok, esettanulmányok stb.) amelyek a magyar 
irodalomközvetítés aktuális feladatait, lehetıségeit, és jövıbeni perspektíváit is eredendıen meghatározzák. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Kötelezı irodalom: 
Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erıs Ferenc, Filum, Budapest, 1998. 
Niklas Luhmann, = A mőalkotás és a mővészet önreprodukciója= Testes könyv I., szerk. Kiss Attila Attila, 
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Kovács Sándor sk., Odorics Ferenc, Ictus, Szeged, 1996, 113-158. 
Sigmund Freud, Esszék, Gondolat, Budapest, 1982. 
Robert Escarpit, Irodalomszociológia. A könyv forradalma, Gondolat, Budapest, 1973. 
Gereben Ferenc, Olvasásismeret: olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1992. 
Lionel Trilling, Mővészet és neurózis. Tanulmányok, Európa, Budapest, 1979. 
Kamarás István, Olvasó a határon, Pont, Budapest, 2002. 

 
 

MTL 3010 A történeti-összehasonlító nyelvészet elmélete 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N:  
L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, a magyar nyelv történetérıl való nyelvészeti gondolkodás továbbfejlesztése, különösképpen a 
történeti-összehasonlító módszer alapjainak alkalmazásával és bemutatásával. A történeti-összehasonlító 
nyelvészet kialakulása, forrásai, elızményei, a 17–18. századi összehasonlító nyelvészet (Benkı, Sajnovics, 
Gyarmathi stb.). A történeti-összehasonlító módszer, a belsı rekonstrukció. Hangtani, alaktani és mondattani 
rekonstrukció, a szókincs rekonstrukciója. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bynon, Theodora, Történeti nyelvészet. Budapest, Osiris. 1997. 
• Máté Jakab, A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 2003.  
• Cser András, A történeti nyelvészet alapvonalai. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 2000. 
• Hegedős József, Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 2003. 
• Tegyey Imre–Vekerdy József, Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. Budapest, Tankönyvkiadó. 

1989. 
• Zsirai Miklós, Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és 

forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Budapest, Trezor. 1994. 
Ajánlott irodalom: 
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MTL 3021 Grammatikai elemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. H. Varga Márta 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Csontos Nóra 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus fı célja, hogy a leíró grammatikát, a grammatikai elemzést és annak iskolai tanítását tárgyalja. 
Bemutatja a referenciális és az iskolai grammatikák közötti azonosságokat és különbségeket. Fontos 
témakörök: A magyar nyelv morfológiájának fı kérdései. A morfémák kategorizálása, funkcióik leírása. 
Morfofonológiai, morfoszintaktikai és morfopragmatikai jelenségek. Funkcionális szófajtan. A mondattan 
elméleti és módszertani kérdései (funkcionális keretben). A szintaktikai szerkezetek fajtái és fı jellemzıi. A 
mondatépítı funkciók: az eset, a szórend, a topik, a modalitás, a határozottság és a nézıpont. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ladányi Mária 1999. Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek 

alkalmazhatósága a magyarra. Magyar Nyelv 95: 166–179. 
• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest: 

Alaktan.  
• Kugler Nóra 2000. A mondattan általános kérdései. In: Keszler B. (szerk.): Magyar grammatika, 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 369–393. 
• Elekfi László 2004. Predikatív viszonyok. Modern Filológiai Közlemények 5–27.  
• Kugler Nóra 2003. A modalitás. In: Uı: A módosítószók funkciói. Akadémia Kiadó, Budapest 11–33. 
• Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Mondattan. In: Tolcsvai Nagy G. (szerk.), Osiris Nyelvtan, 

Budapest: Osiris. (tervezett megjelenés) 
Ajánlott irodalom: 

• Givón, Talmy Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John 
Benjamins. Vol. I. 2001. 43–104. 105–171. 

• Kiefer Ferenc 2000. Morfológiai elméletek. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. 
Morfológia, Budapest: Akadémiai Kiadó. 51–73. 

• Kiefer Ferenc 2003. Morfopragmatikai jelenségek a magyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 
XX. 107–128. 

• Elekfi László 1986. Petıfi verseinek mondattani és formai felépítése. Budapest: Akadémiai Kiadó. 17– 
21, 24– 32, 36– 43. 

• Pléh Csaba 1998. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris. (Részletek) 
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MTL 3022 Szöveg- és stíluselemzés 
Tantárgy felelıse: 

Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szöveg fogalma, a fontos szövegelméletek. A szöveg leírása: mikro-, mezo- és makroszint, a szöveg 
feldolgozása, összegzı szerkezete. A koherencia fı tényezıi: a koreferencia, a topikfolytonosság, a 
tagmondatok összekapcsolása, a fogalmi sémák szerepe. Szövegalkotás és szövegmegértés. A szövegtípusok. 
A stílus fı magyarázatai. A stílus leírásának fı területei: a nyelvi potenciál (a nyelvi szerkezetek 
stíluslehetıségei), a szociokulturális összetevık, a szöveg stílusszerkezete. A szöveg- és stíluselemzés 
módszertana. Elemzési gyakorlatok, hétköznapi és irodalmi szövegek vizsgálata. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szathmári István szerk. 1996. Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó.  
• Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

(Részletek)  
• Szathmári István szerk. 1998. Stilisztika és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.  
• Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

(részletek) 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2004. A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus. (Egy kognitív stíluselmélet 

vázlata) In: Büky L. (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI., SZTE Általános 
Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged 143–160. 

Ajánlott irodalom: 
• Péter Mihály 1978. Jegyzetek a funkcionális nyelvhasonlításról. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 

XII. 221—231. 
• Kocsány Piroska 2002. Szöveg, szövegtípus, jelentés. Budapest: Akadémiai Kiadó.  
• Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 479–494. 
• Tátrai Szilárd 2005. A nézıpont szerepe a narratív megértésben, Általános Nyelvészeti Tanulmányok 

XXI. 207–229. 
• Ronald W. Langacker 2001. Discourse in Cognitive Grammar. Cognitive Linguistics 12 (2), 143–188. 
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MTL 2211 -  Az irodalom mint közvetítıközeg   
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.v.II.v.III.v.IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy feltárja és értelmezze mindazokat a lehetıségeket, amelyek az irodalom 
közvetítettségében, valamint az irodalom közvetítı jellegében az iskolai nevelés, az irodalomoktatás 
szempontjából rejlenek. A szeminárium mindazoknak a kérdéseknek a vizsgálatára, megvitatására hivatott, 
amelyek az irodalom „mediális” természetének kettıs értelmébıl fakadnak. Egyfelıl, hogy az irodalom, a 
mőalkotás közvetít, másfelıl, hogy maga is közvetített. A kurzus épít azokra a korábbi ismeretekre, amelyeket 
a hallgató elıtanulmányai során az irodalom lehetséges történeti funkcióiról szerzett. Az irodalom 
közvetítettségének elméleti problémáját az irodalomoktatás gyakorlati szempontjait figyelembe véve 
hasznosítja: milyen értékek közvetítésére lehet alkalmas az irodalom, és milyen közvetı eszközöket, 
transzpozíciókat alkalmazhatunk az irodalmi örökség iskolai közvetítésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 
Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgykörébıl, szerk. Pethı Ágnes, Scientia, Kolozsvár, 2002. 
Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála Károly, 
Argumentum, Budapest, 1991. 
Friedrich Kittler, Optikai médiumok, Budapest:Ráció, 2005. 

 
 

MTL 2221 -  Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikái I.           
Tantárgy felelıse: 
Szász László 

Féléves óraszám: 
N 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Szász László 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi/ıszi Ajánlott félév: 
II./III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rendszerezze az irodalmi szövegelemzés poétikai, retorikai és a szöveg strukturális 
megalkotottságára reflektáló elemzı eljárásait. A hallgatók korábbi elméleti ismereteire építve a kurzus a 
konkrét szövegek elemzésén keresztül, az alkalmazásban mutatja meg azokat a lehetıségeket, amelyek a 
szövegelemzésben rejlenek. A kurzus célja, hogy az egyéni és szemináriumi szövegelemzéseken keresztül a 
készségek szintjére hozza azokat a szövegelemzési eljárásokat, amelyek elsısorban a lírai szövegek elemzését, 
szövegértelmezését segíthetik elı. Módszertani tudatossággal készítve fel a leendı tanárokat a lírai szövegek 
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tanítására, azokra az értelmezési fogásokra, amelyekkel az iskolai oktatásban a fiatal olvasókat is rávezethetik 
a lírai szövegek megértésére. A líra szövegek szövegértési kompetenciái mellett a kurzus az általános 
szövegértési készségeket is fejleszti, szervesen építve azokra az ismeretekre, amelyeket a hallgatók a 
formalista, strukturalista, posztstrukturalista illetve a retorikai olvasás stb. módszertanából már amúgy is 
ismernek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 
Ajánlott irodalom: 
Roman Jakobson, Hang-jel-vers, Gondolat, Budapest, 1972. 
Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus 1-2. Budapest: Európa, é.n 
Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, szerk. Kanyó Zoltán, Síklaki István, Tankönyvkiadó, Budapest 
1988. 
Kulcsár-Szabó Zoltán, Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Kalligram 
Budapest-Pozsony 2007. 

 
 
 
 
 

MTL 2240 – A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere 
Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Géher István László 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a kortárs magyar irodalom reprezentatív szövegeinek elemzésén keresztül kíván rámutatni a mai kánon 
sokféleségére és az irodalom intézményrendszerének hatására az irodalmi kultúra egészét tekintve. A kurzus 
megismerteti a hallgatókat a kánonkutatás jelenkori fejleményeivel, a kanonizációs folyamatok 
törvényszerőségeivel, kultusz és hagyományszemlélet összefüggéseivel, jelenségeivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók a kurzus során nemcsak megismerkednek a mai magyar irodalmi és kulturális közélet meghatározó 
folyamataival, hanem jártasságot és tájékozottságot is szereznek ezek között a kánonformáló intézményes 
fórumok, szervezıdésformák között. Biztonságos eligazodást segít elı tehát a kurzus a kortárs irodalom 
intézményes világában, könyvkiadók, folyóiratok, irodalmi szervezetek, szellemi mőhelyek körében. 
Megismerkednek a kulturális közvetítés és nyilvánosság fı és alrendszereivel, köztük az elektronikus média 
mai szerepével.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
szemináriumi dolgozat, referátum, beszámoló, órai aktivitás. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
kézikönyvek, lexikonok, adattárak, bibliográfiák, elektronikus honlapok. 
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Ajánlott irodalom: 
• Böhm Gábor (2003, szerk.):  Másodfokon : írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított 

kiadás címő mőveirıl. Kijárat, Budapest . 
• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
• Márkus Béla (1997, szerk.): Irodalom, politika, élet (1945–1979) I-II. Szöveggyőjtemény.  Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
• A pozsonyi Kalligram kiadó Tegnap és Ma sorozatának kötetei (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza; 

Thomka Beáta: Mészöly Miklós; Balassa Péter: Nádas Péter; Kulcsár Szabó Ernı: Esterházy Péter; 
Szirák Péter: Grendel Lajos; Szirák Péter: Kertész Imre; Bertha Zoltán: Sütı András; Szilágyi Zsófia: 
Ferdinandy György; Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre; Zsadányi Edit: Krasznahorkay László; 
Pozsvay Györgyi: Bodor Ádám; Farkas Zsolt: Kukorelly Endre; Görömbei András: Csoóri Sándor, 
stb.)   

•  
             Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Bp., Osiris, 2001. 
          Kánon és kanonizáció, szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Debrecen, Csokonai, 2003. 
          Szegedy-Maszák Mihály, Irodalmi kánonok, Debrecen, Csokonai, 1998. 
          Az olvasó lázadása?, szerk. Bárány Tibor, Rónai András, Pozsony, Kalligram, 2008. 
          Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás, Bp., 
Ráció, 2005. 
          Hansági Ágnes, Klasszikus – korszak – kánon, Bp., Akadémiai, 2003. 
          Kánon és olvasás – kultúra és közvetítés I-II., szerk. Bengi László, Sz. Molnár Szilvia, Bp., FISZ 
Könyvek 16., 2002. 
          Kulcsár Szabó Ernı, Az új kritika dilemmái, Bp., Balassi, 1994. 
         A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, szerk. Sipos Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 

 
MTL 2310 -  Stílustörténet és periodizáció 

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rendszerezze és az irodalomtanítás szempontjából vizsgálja a periodizáció, a 
korszakképzés, a történeti rendszerezı eljárások, valamint a stílustörténet problémájának összefüggéseit. 
Tárgyalja és elemezze azt a hagyományt, amely alapvetıen meghatározta az irodalomtörténeti alapú 
irodalomtanítás szemléleti és tárgyi kereteit; rávilágítson arra a potenciálra, amely a morfológiai elemzésben, a 
strukturális összehasonlításban, és ezek történetiségében az oktatás számára rejlik. Átgondolja és alkotóan 
újraépítse azt a törekvést, amely a morfológiai alapú mőelemzés valamint a történeti poétikai megközelítésmód 
lehetıségeire építi az életvilágunktól idıben esetleg távoli mőalkotás esztétikai megértését. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
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Hans Blumenberg, A korszakfogalom korszakai, Helikon 2000/3., 304. ff 
Kövér György, Korszakolás és korszaktudat. http://www.atelier-
centre.eu/html_hu/konferencia/tarstudkonf5korreferens.htm#_ftnref1 
Hansági Ágnes, Klasszikus - korszak - kánon, Akadémiai, Budapest, 2003. 
Niklas Luhmann, = A mőalkotás és a mővészet önreprodukciója= Testes könyv I., szerk. Kiss Attila Attila, 
Kovács Sándor sk., Odorics Ferenc, Ictus, Szeged, 1996, 113-158. 
Heinrich Wölfflin, Mővészettörténeti alapfogalmak,   Budapest, 

 
 

MTL 2320 -  Irodalmi korszakok és kánonok    
Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
vizsgajegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rávilágítson az irodalmi folyamat eredendı dinamizmusára, az irodalmi kánon/kánonok 
„palimpszeszt” természetére. Ezen keresztül tematizálja a korszakképzés és a kánonalkotás 
szempontrendszerének állandó mozgását, változékonyságát, az értékrendek és esztétikai hierarchiák 
szükségszerő felülíródását. Betekintést adjon a történeti megértés lehetséges módozataiba, a kánonok 
alakulásának természetébe, iskola és kánon egymásrautaltságára. Különös tekintettel azokra a kulturális és 
tanulási technikákra, amelyek az irodalomértés fejlesztésén keresztül, a történeti megértés képességét és 
elsajátítható technológiáit általában is fejleszthetik.    
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szajbély Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, 
Universitas, Budapest, 2005. 
Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Rohonyi Zoltán, Budapest, Osiris, 2001. 
Hansági Ágnes, Klasszikus - korszak - kánon, Akadémiai, Budapest, 2003. 
Kanon- macht – Kultur: theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, szerk. 
Renate von Heydebrand, Metzler, Stuttgart, Weimar, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTL 2330 -  Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl   



 

| 472 | 

 

Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a mőfajelméleti gondolkodás hagyományáról, a mőfajok rendszerének 
lehetséges modelljeirıl, illetve az ezeket létrehozó teoretikus és bölcseleti elıfeltevésekrıl. A narratív mőfajok, 
a líraelmélet, a dráma- és színházelmélet mőfaji és mőnemi koncepcióit megismerve felkészítse a hallgatókat a 
mőfajok és mőnemek különféle rendszerei közötti eligazodásra, tájékozódásra. Megvilágítsa azokat a 
lehetıségeket, amelyek mind a mővészeti alkotások rendszerezése, mind pedig a mőalkotások feldolgozása, 
megértése, és alkotó értelmezése tekintetében a mőfaji és mőnemi elıismeretekbıl jól alkalmazhatóak az 
irodalomoktatásban.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Szili József, A poétikai mőnemek interkultúrális elmélete, Akadémiai, Budapest, 1997. 
Tzvetan Todorov, A mőfajok eredete = Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, szerk. Kanyó Zoltán, 
Síklaki István, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 283-295. 
Knapp Éva, Tüskés Gábor, Az egyházi irodalom mőfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, 
Argumentum, Budapest, 2002. 
Halász Katalin, Egy mőfaj születése, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 
Zemplényi Ferenc, Mőfajok reneszánsz és barokk között, Universitas, Budapest, 2002. 

 
 

MTL 2321 -  Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. 
Tantárgy felelıse: 
Horváth Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Horváth Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi/ıszi Ajánlott félév: 
II./III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy rendszerezze az irodalmi szövegelemzés poétikai, retorikai és a szöveg strukturális 
megalkotottságára reflektáló elemzı eljárásait. A hallgatók korábbi narratológiai ismereteire építve a kurzus 
elbeszélı szövegek elemzésén keresztül, az alkalmazásban mutatja meg azokat a lehetıségeket, amelyek a 
szövegelemzésben rejlenek. A kurzus célja, hogy az egyéni és szemináriumi szövegelemzéseken keresztül a 
készségek szintjére hozza azokat a szövegelemzési eljárásokat, amelyek elsısorban az elbeszélı szövegek 
elemzését, értelmezését segíthetik elı. Módszertani tudatossággal készítve fel a leendı tanárokat az elbeszélı 
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szövegek tanítására, azokra az értelmezési fogásokra, amelyekkel az iskolai oktatásban a fiatal olvasókat is 
rávezethetik a narratív szövegek megértésére. Az elbeszélı szövegek szövegértési kompetenciái mellett a 
kurzus az általános szövegértési készségeket is fejleszti, szervesen építve azokra az ismeretekre, amelyeket a 
hallgatók a formalista, strukturalista, posztstrukturalista illetve a retorikai olvasás stb. módszertanából már 
amúgy is ismernek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Retorika, szerk. Adamik Tamás, Jászó Anna, Aczél Petra, Osiris, Budapest, 2004. 
Retorikák a reformáció korából, s.a.r. Imre Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 
Zmegac, Viktor: Történeti regénypoétika. A huszadik századi regény alapvetı kettıssége, in Az irodalom 
elméletei I. Pécs, Jelenkor, 1996, 99–170.  
Roland Barthes, Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe, ford. Simonffy Zsuzsa =A modern 
irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla, Osiris, Budapest, 1998. 
Gérard Genette, Az elbeszélı diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár = Az irodalom elméletei I. , szerk. Thomka 
Beáta, Janus Pannonius Tudományegyetem–Jelenkor, Pécs, 1996. 
Gérard Genette, Transztextualitás, ford. Burján Mónika, Helikon 1996/1-2.(42) 82–90. 

 
 

MTL 2331 -  Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalom- és társmővészetek 
Tantárgy felelıse: 
Horváth Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Horváth Csaba, 
Géher István László 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.v.II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a tágan értelmezett irodalom-és mővészetkritika szempontjából megvizsgálja a magas-
és populáris kultúra azon határterületeit, társmővészeti vonatkozásait, amelyek egyfelıl az élı irodalom 
kérdéseibıl következnek, másfelıl, amelyek az irodalom közvetítésében az utóbbi évtizedekben különösen 
fontos szerepre tettek szert. Súlyponti kérdése továbbá a szemináriumoknak,  hogy vizsgálják, és a vita 
tárgyává tegyék az irodalom kultúrában betöltött szerepét, és ennek összefüggésében felvillantsák azokat a 
formákat és lehetıségeket, amelyek az irodalom természetébıl adódóan is az irodalomközvetítés számára 
nyitva állnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra;  
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére;  
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála Károly, 
Argumentum, Budapest, 1991.  
Ludwig Pfeiffer, A mediális és az imaginárius, Magyar Mőhely – Ráció, Budapest, 2005. 
Dudás Katalin−Hunyadi Zsuzsa, A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 
(mozi, könnyőzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban, Magyar Mővelıdési Intézet, 
Budapest, 2005.   
Kulturális közegek, szerk. Bednanics Gábor, Bónus Tibor, Ráció, Budapest, 2005. 
Theodor W. Adorno, A mővészet és a mővészetek = Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? szerk. Bacsó 
Béla,  Ikon, Budapest, 1995, 263-285.   
Patrice Pavis, A posztmodern színház esete. A modern dráma klasszikus öröksége, Színház 1998/3, 10-22. 

 
 

 
MTL 3020 Nyelvelméletek 

Tantárgy felelıse: 
Stekauer Pavel 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
3 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László 

H. Varga Márta 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus az elmúlt három évtized legfontosabb nyelvelméleti irányzatait mutatja be, a strukturális (formális) és 
funkcionális irányzatokra összpontosítva. Fontos nyelvleíró elmélet a hagyományos nyelvtan, a 
transzformációs generatív grammatika és utódai, ill. a Givón-féle biológiai adaptációs funkcionalizmus, a 
Halliday-féle szisztémikus-funkcionális nyelvtan, a Langacker-féle kognitív nyelvtan, valamint a szemantika, a 
pragmatika és a szövegtan szerepe a nyelvleírásban. A kurzus a magyar nyelv leírásának fı irányait és 
módszereit elsısorban a funkcionális irányzatok keretében mutatja be, kiemelve a magyar nyelv sajátosságait, 
ill. nyelvrokonsági, nyelvtipológiai és egyetemes jellemzıit.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ladányi Mária 2005. A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In Oszkó Beatrix – 
Sipos Mária (szerk.): Budapesti Uráli Mőhely 4. Uráli grammatizáló, MTA Nyelvtudományi Intézet, 
Budapest 7–32. 

• É. Kiss Katalin 1998. A generatív nyelvészet mint kognitív tudomány. In: Pléh Csaba – Gyıri Miklós 
(szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest 23–39. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Funkcionális nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 129: 348–
362. 

• Keszler B. (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest: Alaktan. A 
mondattan általános kérdései. 
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• Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor 2007. A funkcionális nyelvészet. Elmélet, módszertan, leírás. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.  (tervezett megjelenés) 

Ajánlott irodalom: 
• Givón, Talmy 2001. Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John 

Benjamins. Vol. I. 1–42. 
• Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne 2000. Introduction: A Usage-Based Conception of Language. In: 

Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne (eds.): Usage-Based Models of Language. Stanford, California: 
CSLI Publications. 

• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest: 
Alaktan. Mondattan 

 
 

MTL 3050 A nyelvrokonság bizonyítékai 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 
L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A világ nyelveinek túlnyomó többsége nem izoláltan létezik, hanem sokuk genetikai és areális kapcsolatban 
van más nyelvekkel. Az egymással genetikai kapcsolatban állókat nyelcsaládokba soroljuk be. A rokoni 
kapcsolatokat a történeti-összehasonlító nyelvtudomány segítségével nyomozhatjuk ki és bizonyíthatjuk be. E 
tudományág a közös szókincs felderítésével, a rokon nyelvek közös szókincsének hangmegfelelési 
rendszerével, az egymással összetartozó alaktani elemekkel és a közös mondattani sajátosságokkal foglalkozik. 
Ezek tisztázása után hozzávetıleges kép alkotható a rokon nyelvek közös elızményének (vagy 
elızményeinek), az ún. alapnyelvnek (vagy alapnyelveknek) a rendszerérıl, rekonstruálásáról. Az elıadás 
során megismerjük a magyar nyelv kialakulásának útját az uráli alapnyelvtıl a finnugor és az ugor alapnyelven 
át az önálló magyar nyelv létrejöttéig. Mindennek a bemutatása tudománytörténeti háttérben történik, melynek 
során szó lesz a más nyelvekkel és más nyelvcsaládokkal való rokonítgatási próbálkozásokról is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bereczki Gábor, A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó, Budapest. 2003. 
• Domokos Péter, Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az ıstörténet kérdéskörének visszhangja 

irodalmunkban. 2., átdolgozott kiadás. Universitas Kiadó, Budapest. 1998. 
• Hajdú Péter, Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. 
• Rédei Károly, İstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Második, bıvített kiadás. 

Balassi Kiadó, Budapest. 2003. 
• Róna-Tas András, A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Gondolat, 

Budapest. 1978. 
Ajánlott irodalom: 
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MTL 3011 A magyar nyelvtörténet forrásai 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N:  
L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar nyelvtörténet legfontosabb forrástípusaival: 
közvetett és közvetlen forrásokkal; azok felhasználhatóságával a középiskolai oktatásban.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretében tárgyalt témakörök: a magyar nyelv történetének periodizációs lehetıségei; az írás szerepe a 
nyelv történetében; a nyelv változásának rendszerszerősége: a szinkrónia és a diakrónia összefüggései; a 
különbözı nyelvvizsgálati módok lehetıségei: egyezések, eltérések; a nyelv belsı differenciáltsága és a nyelvek 
kölcsönhatása mint a változás alaptényezıje. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Benkı Loránd (1999): A történeti nyelvtudomány feladatkörérıl mai nyelvünk állapota és változása 

ügyében. In: Glatz Ferenc (szerk.), A magyar nyelv az informatika korában. MTA, Budapest, 35–48. 
• Korompay Klára 1987. Nyelvtörténet és iskola (Szempontok nyelvemlékeink tanításához.). In: Fülöp 

Ljos (szerk.): Szemlélet — tananyag — módszer. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. 133–145. 
• D. Mátai Mária (1995): A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása.  MNyTK 198. 263–

270. 
• D. Mátai Mária (2002): A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In: V. Raisz Rózsa — Zimányi 

Árpád (szerk.), Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. MNyTK 216. 
44–50. 

Ajánlott irodalom: 
• Benkı Loránd fıszerk., (1991–1995): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTL 3012 Nyelvemlékek elemzése 



 

| 477 | 

 

Tantárgy felelıse: 
Vörös Éva PhD 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László DSc 

Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a régi magyar szövegek (rövidebb kéziratok, kódexek, korai nyomtatványok) olvasása terén 
egyfajta jártasság kialakítása, valamint a nyelvtörténeti ismeretek megszilárdítása és fejlesztése, különös 
tekintettel a szövegértésre, a mővelıdéstörténeti vonatkozások felismerésére.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy foglalkozik a magyar nyelvemlékek, a régi magyar írásbeliség általános problematikájával (pl. a 
szóbeliség és az írásbeliség viszonya, a szórvány- és szövegemlékek hasznosíthatósága nyelvtörténeti 
szempontból stb.). A gyakorlat bemutatja az elméleti nyelvtörténeti ismeretek szövegeken való 
alkalmazhatóságát, a szövegek nyelvi elemzése által jellemezhetıvé teszi az adott kor nyelvállapotát, 
megvilágítva annak mővelıdéstörténeti hátterét. A gyakorlaton elsısorban szórványemlékek, korai rövid 
szövegemlékek (pl. Königsbergi Töredék, Gyulafehérvári Sorok), valamint könyvmérető magyar 
szövegemlékekbıl vett részletek (pl. Jókai- és Bécsi kódex) komplex nyelvi, valamint mővelıdéstörténeti 
elemzése kerül sorra. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dömötör Adrienne (2006): Régi magyar nyelvemlékek. Akadémai Kiadó, Budapest. 
• Madas Edit szerk. (2009): „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektıl a 16. század 

elejéig. OSZK, Budapest. 
• Molnár József – Simon Györgyi (1976): Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek 

Ajánlott irodalom: 
• Balázs János szerk. (1989): Nyelvünk a Duna-tájon. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Benkı Loránd (1980): Az Árpád-kor magyar nyelvő szövegemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Benkı Loránd fıszerk. (1991–1995): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Kiss Jenı – Pusztai Ferenc szerk. (2003): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest.  
• A. Molnár Ferenc (2005): A legkorábbi magyar szövegemlékek. Debrecen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MTL 3031 A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései 
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Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 
Bölcskei Andrea 
Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a korábban megszerzett, több nyelvészeti részdiszciplínához tartozó ismereteket 
rendszerezze, a legújabb szakmai eredményekkel tovább bıvítse.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus az ismereteket a gyakorlatban használható tudás formájában kínálja fel a hallgatóknak, különös 
tekintettel azokra a kérdéskörökre, amelyek a mai tanári munkában megkerülhetetlenek: a társadalmi, a 
szociokulturális nyelvi normák egymáshoz való viszonya és értékösszetevıi; a tanár eredményes viszonyulási 
formái a tanulók és környezetük vernakuláris nyelvváltozatához, a dialektusokhoz, a szociolektusokhoz, a 
sztenderdhez, valamint a kétnyelvő, a roma gyerekek anyanyelviségéhez stb. A nyelvi tudatosság 
fejlesztésében a kurzus támaszkodhat a protestáns iskolarendszer kulturális és pedagógiai hagyományaira. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı (1996): Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kontra Miklós (2003): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Andersson, Lars-Gunnar –Trudgill, Peter (1990): Bad Language. Blackwell. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2004): Hagyomány, nyelv és nyelvmővelés. In. Büky László (szerk.), 

Nyelvleírás, nyelvmővelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.  41–53. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kövecses, Zoltán (2006): Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford University 

Press. 
• Kramsch, Claire (1998): Language and Culture. Oxford University Press. 
• Nádasdy Ádám (2006): Mi köze a nyelvnek a társadalomhoz? In. Poszler György (szerk.) A 

társadalomtudományok szerepe a változó világban. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 46–56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTL 3032 Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés 



 

| 479 | 

 

Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az anyanyelvoktatás alapvetı célja a köznyelv (standard) elsajátíttatása, amely a társadalmi mobilitásnak és 
nyelvi versenyképességnek elemi feltétele. A másodlagos nyelvi szocializáció során az oktatás feladata a 
kommunikatív kompetencia fejlesztése, a nyelvi kompetencián kívül a magyarul beszélı közösség 
szociokulturális szabályrendszerének megismertetése és alkalmazása, a különbözı nyelvhasználati színterek, a 
nyelvhasználat társadalmi változatainak elfogadtatása, különös tekintettel a nyelvjárásban beszélı vagy 
nyelvjárásias hátterő diákokra, a funkcionális-szituatív kettısnyelvőségre nevelés, a nyelvi esélyegyenlıség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A hátrányt okozó hiány az anyanyelvi kultúrában. A 
beszédkultúrára, helyes beszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetıségei az oktatásban. A helyesírási készség 
fejlesztése a középiskolai korosztályban; az érettségi helyesírási követelményei. A szövegértési 
készségfejlesztés mint az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia alapja. Szövegértési gyakorlatok 
összeállítása. Kreatív-produktív szöveggyakorlatok a magyar nyelvi órán. A folyamatközpontú szövegalkotás 
tanítása. Szövegtípusok az anyanyelvi órákon, az esszé tanítása. A kreatív írás. A dolgozatjavítás és -értékelés 
kérdései. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetısége. A beszédkészség és a hallásértés 
fejlesztésének gyakorlattípusai. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az anyanyelvi nevelésben. Referálás 
a saját felmérésrıl: szövegértési vagy szövegalkotási készség fejlesztése; helyesírási készség fejlesztése 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, + saját vizsgálatra épülı házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı 1999. Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterő iskolások. Nyr. 123/4. 373–

381.  
• Antalné Szabó Ágnes: A helyesírás-tanítás pedagógiája. Hungarológiai Közlemények 2003/2: 19–40.  
• Heltainé Nagy Erzsébet 2002. Megjegyzések a nyelvmővelés és a nyelvi norma értelmezéséhez. In: Éltetı 

anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó, Bp. 226–231.  
• V. Raisz Rózsa — H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK 

212/II.  
• Torgyik Judit 2005. Nyelvi szocializáció és oktatás. Új Pedagógiai Szemle. 3: 3–10. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2005-03-ta-Torgyik-Nyelvi 
• http://www.anyanyelv-pedagogia.hu online folyóirat legfrissebb (2009–12) tanulmányai 
Ajánlott irodalom: 
• Gyarmathy É. (2011) A digitális kor és a sajátos nevelési igényő tehetség. Fordulópont. 51, 79–88. 

http://www.diszlexia.hu/GyarmathyFordulopont.pdf 
• Gyarmathy É. (2002) Alulteljesítı tehetségesek. Az általánostól a különösig. Pszichológia különszáma, 

Gondolat, Budapest. 251-275. http://www.diszlexia.hu/Alulteh.pdf  
• Nemesné Kis Szilvia: Cigány tanulók anyanyelvi nevelésének nyitott kérdései. Anyanyelv-pedagógia 

2008/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=49  
• Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 

http://www.nytud.hu/utak_a_nyelvhez/utak_reger.pdf  
• Réger Zita: Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Iskolakultúra, V. évf. 1995, 24. szám, 

102-6. o.  
• Szálai Andrea: Kisebbség és anyanyelvhasználat. Kritika, 1999, 3. szám, 26-30. o. 
• Danczi Annamária: Nyelvjárási háttérrel az iskolában. In Anyanyelv-pedagógia 2011/2. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=315  
• Gonda Zsuzsa: A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív táblán. In Anyanyelv-
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pedagógia 2011/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=304  
• Sólyom Réka: Új szavak értelmezési stratégiái különbözı korcsoportokban. In Anyanyelv-pedagógia 

2011/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=302  
• Egyenlıtlenségek és méltányosság a közoktatásban. http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-

magyar/egyenlotlensegek  
• K. Nagy Emese: Szegregáció vagy integráció.http://hejokeresztur.hu/kip/kip_szegregacio.htm  
• Márton Adrienn: Esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek 

körében. http://elib.kkf.hu/edip/D_13820.pdf  
• AZ ÜVEGHEGYEN INNEN Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés 

http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/uveghegyen_innen.pdf  
 
 
 

MTL 3035 Kommunikáció és pragmatika 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N:  
L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvészeti pragmatika a legáltalánosabb értelemben a nyelvi tevékenység, a nyelvhasználat 
tanulmányozásával foglalkozik. A kurzus a nyelvi tevékenység komplex megközelítésére vállalkozik: 
bemutatja a kognitív és szociokulturális szempontokat együttesen érvényesítı funkcionális pragmatikai 
irányzatok fı jellemzıit. Azokat a kérdéseket tekinti át, amelyek meghatározzák a nyelvi tevékenységrıl szóló 
tudományos gondolkodást, illetve — a pragmatika egyik legjelentısebb kutatási területét jelentı (austini) 
beszédaktus-elméletbıl kiindulva — a kommunikációt mint nyelvi interakciót és beszédaktusok sorát mutatja 
be, illetve az ezeket vezérlı nyelvhasználati szabályokat, amelyek éppúgy jellemzik a nyelvet, éppúgy 
hozzátartoznak a beszélık nyelvi képességéhez, tudásához, mint a grammatikai szabályok. A kurzus külön 
figyelmet szentel a megszerzett ismeretek interkulturális aspektusának. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Austin, J. L. (1962/1990): Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Reboul, Anne – Moeschler, Jacques (2000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, 

Budapest. 
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest.  
• Tátrai Szilárd (2007): A nézıpont szerepe a narratív megértésben. ÁNyT XXI. 207–229. 
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• Tátrai Szilárd (2007): Pragmatika. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Magyar nyelvtan. Osiris, 
Budapest. (megjelenés alatt) 

Ajánlott irodalom: 
• Pléh Csaba – Síklaki István — Terestyéni Tamás (szerk.) (1997): Nyelv – kommunikáció – Cselekvés. 

Osiris, Budapest. 
• Searle, John R. (1998/2000): Elme, nyelv és társadalom. Vince Kiadó, Budapest.  
• Tátrai Szilárd (2004): A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 128: 479–494.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Tomasello, Michael (2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest. 
 

MTL 3034 Szövegnyelvészet (Diskurzuselemzés) 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N:  
L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus témája a több tudományágból, köztük a szociolingvisztikából, az antropológiából, a szemantikából 
kialakult tudományterület, a nyelvet társadalmi interakciónak tekintı diskurzuselemzés (társalgáselemzés) 
kérdéseinek és eredmények megismertetése. Különös tekintettel a szemantikai jellegő beszédmegértési 
kognitív modellekre, amelyek segítségével tovább vizsgálhatók az olyan több mondatból álló nyelvi egységek, 
diskurzusok, mint a társalgás, a vita, a beszéd, az elıadás; illetve további nyelvhasználati formák, például a 
közéleti, internetes információs csatornák diskurzustípusai. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• van Dijk, Teun (ed.) 1985: Handbook of  Discourse Analysis. Academic Press, London. 
• Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.). 1997: Nyelv — kommunikáció — cselekvés. 

Osiris Könyvkiadó, Budapest. 
• Iványi Zsuzsa 2001: A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvır 125. 74—93. 
• Szili Katalin 2004: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata.Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Anne Reboul—Jacques Moeschler 2005: A társalgás cselei. Osiris Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 
 
 

MTL 3023 Jelentéstan 
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Tantárgy felelıse: 
Fóris Ágota PhD 

habil. 

Féléves óraszám: 
N: 

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A jel alapkérdései: a jel fogalma, a jelrendszer, jelrendszerek. A jelentés nyelvészeti magyarázatának fı 
jellemzıi, a kognitív, a strukturális és formális jelentésleírás elméleti keretei. A kognitív szemantika elmélete, 
módszertana, legfontosabb kérdéskörei. A kategorizáció, a prototípuselv. A szójelentés, a jelentéskiterjesztés (a 
poliszémia, a szinonímia, a metafora, a metonímia). Egyes nyelvi szerkezetek (pl. igekötı – ige, esetrag – 
fınévi tı – ige, alany – állítmány) jelentéstana. A mondat általános szemantikai szerkezete, a mondat 
szemantikai szerkezetének egyes fontos összetevıi (a figyelem irányulása, nézıpont, topik és fókusz, szórend 
és kognitív ösvény). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet Budapest: Corvina Kiadó. (bıvített kiadás: 2007) (Részletek) 
• Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.) 2005. Tanulmányok a kognitív szemantika körébıl. Általános 

Nyelvészeti Tanulmányok XXI.  (Részletek) 
• Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Budapest: Typotex. (Részletek) 
• Maleczki Márta: Szemantika. Szerkezetek jelentése. In: Alberti Gábor – Fóris Ágota (szerk.): A mai 

magyar formális nyelvtudomány mőhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 124–138. 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2002. Topik és/vagy figura. In: Maleczki M. (szerk.): A mai magyar nyelv 

leírásának újabb módszerei V. Szeged: SZTE Általános Nyelvészeti Tsz., Magyar Nyelvészeti Tsz. 
237–248. 

Ajánlott irodalom: 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben. In: Zimányi Á. L. 

(szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF 
Liceum Kiadó. 5–20. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Kognitív jelentéstani vázlat az igekötıs igérıl. Magyar Nyelv 27–43. 
• Ronald W. Langacker 1999.  Assessing the cognitive linguistic enterprise. In: Janssen, Theo – 

Redeker, Gisela (eds.): Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. Berlin, New 
York: Mouton de Gruyter. 13–60. 

 
 
 
 
 
 

MTL 3036 Stilisztika és retorika 
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Tantárgy felelıse: 
Heltainé Nagy 
Erzsébet CSc 

Féléves óraszám: 
N: 

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A specifikus célkitőzések a következık: A magyar szépírói stílus jellegének , értékeinek, specifikus 
sajátosságainak feltárása, konkrét szövegekre alapuló elemzések során. (2) Irodalmi szövegek alkotási és 
befogadási folyamatának megértetése a nyelvi-stiláris formaeszközök segítségével. (3) Az egyéni kreativitás és 
a tudásanyag összhangjának a megteremtése.(4) Mőelemzési készség és igényesség fokozása, különös 
tekintettel a leendı tanári tudásanyag és személyiségfejlesztés szempontjaira.(5)A tantárgy legfıbb 
specifikuma interdiszciplináris jellege, ezért az elemzendı szövegek megválasztása alkalmas a korábban 
megszerzett nyelvészeti és irodalmi ismeretek rendszerezésére, új szempontú kamatoztatására, összefoglaló 
jellegő munkák készítésére. Kiemelten fontos a gyakorlati munkában: 
A nyelvi képek szemantikája és az alakzatok stilisztikája 
A szövegtípusok stíluskérdései 
Az irodalmi alkotások specifikus stíluskérdései                      
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szathmári István szerk. (1998):  Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Heltainé Nagy Erzsébet (2001): Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre 

vagy? címő kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szathmári István szerk. (2003) A retorikai-stilisztikai alakzatok világa.  Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Tipotex Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 

MTL 4020 – Az irodalomtanítás elmélete 
Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakmódszertani szeminárium célja a gyakorlati útmutatás, tanácsadás az iskolai magyarórák felépítéséhez, 
megvalósításához – a tényleges tanári gyakorlathoz és hivatáshoz. Épp ezért ezeken az órákon a praxis a 



 

| 484 | 

 

hangsúlyos: kiselıadások, mikrotanítások, szemléltetési lehetıségek bemutatása és „igazi” tanítások 
váltogatják majd egymást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;  
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére;  
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Berey Zsuzsa-Jelenits István: Bevezetés az irodalomba, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
Rónay László: Erkölcs és irodalom, Budapest: Holnap Kiadó 2006. 
Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költı szavát RTV - Budapest. 1983. 
Németh G. Béla: Küllı és kerék, Budapest: Magvetı Kiadó, 1981; Tizenegy + hét vers, Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1984. 
Pilinszky János: Szög és olaj. (vál. prózai írások, vál., sajtó alá rend. Jelenits István) Bp., 1982. 
Nemes Nagy Ágnes: Szıke bikkfák, Verselemzések. Móra Könyvkiadó. 1988.;  
Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával. (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal) = N. N. Á., A magasság vágya: 
Összegyőjtött esszék, Bp., Magvetı, 1982. 
Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról. Budapest: 1981. 

 
MTL 4021 – Az irodalomtanítás gyakorlata 

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakmódszertani szeminárium célja a gyakorlati útmutatás, tanácsadás az iskolai magyarórák felépítéséhez, 
megvalósításához – a tényleges tanári gyakorlathoz és hivatáshoz. Épp ezért ezeken az órákon a praxis a 
hangsúlyos: kiselıadások, mikrotanítások, szemléltetési lehetıségek bemutatása és „igazi” tanítások 
váltogatják majd egymást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;  
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
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— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére;  
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
Berey Zsuzsa-Jelenits István: Bevezetés az irodalomba, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
Rónay László: Erkölcs és irodalom, Budapest: Holnap Kiadó 2006. 
Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költı szavát RTV - Budapest. 1983. 
Németh G. Béla: Küllı és kerék, Budapest: Magvetı Kiadó, 1981; Tizenegy + hét vers, Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1984. 
Pilinszky János: Szög és olaj. (vál. prózai írások, vál., sajtó alá rend. Jelenits István) Bp., 1982. 
Nemes Nagy Ágnes: Szıke bikkfák, Verselemzések. Móra Könyvkiadó. 1988.;  
Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával. (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal) = N. N. Á., A magasság vágya: 
Összegyőjtött esszék, Bp., Magvetı, 1982. 
Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról. Budapest: 1981. 

 
MTL 4010 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése (Az anyanyelvtanítás elmélete) 

Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az anyanyelvi nevelés története, cél- és feladatrendszere, alapelvei. A tanulói nyelvfejlıdés 6–18 éves korig. 
Az anyanyelvi nevelés módszerei, munkaformái, gyakorlattípusai és taneszközei. Az anyanyelvi nevelés 
tervezése. Motiváció, ellenırzés és értékelés az anyanyelvi órán. Anyanyelvi kísérlet (mikrotanítás), iskolai 
hospitálás, óraelemzés. A tömegkommunikáció és a számítógép szerepe az anyanyelvi nevelésben. Az 
anyanyelvi nevelés és más mőveltségi területek kapcsolata. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. Modern nyelvelméletek az anyanyelvi nevelésben. A 
grammatikatanítás pedagógiája. A nyelvtani ismeretek tanítása. A nyelvi ismeretek kialakításának 
hagyományos és újabb útjai Az RJR modell; a hagyományos tanítási modell és az RJR összehasonlítása A 
nyelvi és a nem nyelvi szemléltetés lehetıségei az anyanyelvi órán. A nyelvi ismeretek megszilárdításának 
módjai. A gyakorlás. A nyelvi tudásszint ellenırzése és értékelése.  A tudás és a kérdezés szintjei Az 
anyanyelvi készségek fejlesztésének lehetıségei. Interaktív és reflektív tanulási technikák a kritikai 
gondolkodás fejlesztésére. Kooperatív tanulási módszerek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethıné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás 

fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest, 2002.  
• Bozsik Gabriella—Dobóné Berencsi Margit—Zimányi Árpád: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. 

Eger, 2003.  
• Adamikné Jászó Anna: Az anyanyelvi nevelés az ábécétıl az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest, 2002.  
• Bicskeiné Zsulán Julianna: A középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata. Szeged, 1992.  
• Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasás és pedagógia. Szeged: Mozaik Kiadó, 1998. 
Ajánlott irodalom: 
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• Antalné Szabó Ágnes 2003. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvır 4: 407–427.  
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1274/index.htm 

• Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. A retorika tanításának újjászületése. In: 30 éves a Mai Magyar 
Nyelvi Tanszék. ELTE BTK. 65–75.  

• Antalné Szabó Ágnes 2003. A helyesírás-tanítás pedagógiája. Hungarológiai Közlemények 2: 19–40.  
• Boronkai Dóra: Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I–II. Anyanyelv-pedagógia 2008/2–3. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=115  

• Boronkai Dóra 2005. A szövegértı olvasás szintjei és lehetséges feladattípusai. In: Magyartanítás, 4: 15–
25.  

• Boronkai Dóra 2006. Pragmatikai szempontok a középiskolai anyanyelvtanításban. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Boronkai.pdf  

• Gósy Mária: A szövegértı olvasás. Anyanyelv-pedagógia 2008/1.  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25  

• Eck Júlia 2006. Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle. 5: 92–98.  
• Józsa Krisztián (szerk.) 2006. Az olvasási képesség fejlıdése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Nemoda Judit: Kritikai gondolkodást fejlesztı magyarórák. Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=129   
• Sejtes Györgyi 2006. Tudástranszfer az anyanyelvtanításban. Új Pedagógiai Szemle. 6: 15–26. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-06-ta-sejtes-tudastranszfer  
• Szemere Gyula: A magyar nyelvtan tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest, 1971. 
• Szira Judit: A projektmódszerrıl. Új Pedagógiai Szemle 2002/szeptember vagy 

www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-09-te-Szira-Projektmodszerrol.html 
• Tóth Beatrix 2006. A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Nyr. 4. szám 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/  
• Vári Péter szerk. PISA–vizsgálat 2000. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, 51–60., 71–79. 

 
MTL 4011 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése (Az anyanyelvtanítás gyakorlata) 

Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N:  L: 30 

Kredit: 
1 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

mikrotanítás, 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Felkészülés az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére, különös tekintettel a szövegértésre és a szövegalkotásra a 
funkcionális szemlélető anyanyelvtanítás eszközeivel. Az információfeldolgozás az anyanyelvi kompetencia 
olyan kiemelt területe, amely létrehozza az élethosszig tartó tanulás feltételeit, elısegíti a társadalmi 
beilleszkedést. Az ehhez kapcsolódó szövegértés/szövegalkotás olyan eszköztudás, amely a XXI. század piaci 
értékévé, szellemi tıkéjévé vált. Az információs társadalom megköveteli a kommunikációban résztvevı 
partnerektıl, hogy különbözı anyagú és nyelvő szövegeket tudjanak hatékonyan interpretálni. Ennek alapja, 
hogy a tanulókat megtanítsuk a szövegértelmezés, szövegalkotás stratégiáira. Következtetni tudjanak a 
szövegben rejlı nyelvi finomságokra, a meggyızés és befolyásolás eszközeire. Képessé váljanak a szövegben 
található és más forrásból származó információk összekapcsolására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kommunikációelméletek a szövegalkotás szolgálatában, a tömegkommunikáció mőfajai. A szóbeli 
szövegtípusok és a retorika tanítása gyakorlatokkal (a vita és az érvelés). Stílusérzék, nyelvhelyesség, 
beszédkultúra. Az írásbeli szövegtípusok, a helyesírás. Általános fejlesztési követelmények a PISA ajánlásai 
alapján (csoportmunka, problémamegoldó készség, a tanulás és a teljesítmény fejlesztése) szövegértés 
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tanításában. A szövegértéshez kapcsolódó fogalmi keret elsajátítása gyakorlati módszerekkel (nyelv, szöveg, 
játék). Tudástranszfer a szövegértés tanításában. A szövegértı olvasás fejlesztése, olvasási problémák 
kezelése. A szövegértés mérése, ellenırzése. A differenciálás lehetıségei a szövegértés tanításában (a készség- 
és képességfejlesztés speciális lehetıségei: (tehetséggondozás, felzárkóztatás). Kreatív szövegértési-
szövegalkotási gyakorlatok. Drámajátékok az anyanyelvórán (az asszertív, az agresszív és a passzív 
viselkedéstípusok, a konstruktív kritika és dicséret). Az RWCT a szövegértés tanításában. Fejlesztendı 
kompetenciaterületek: Életpályaépítés, pedagógiai, nyelvi, pragmatikai kompetenciák 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Egy választott szakcikk újabb módszerrel (kettéosztott napló, Venn-diagram, gondolattérkép, fürtábra) történı 
feldolgozása. Két különbözı óratervezet (egy új anyagot feldolgozó vagy gyakorlóóra vagy ismétlı 
rendszerezı óra). A mikrotanítás (max. 25-30 perc) színvonalas megtartása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethıné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika  A kritikai gondolkodás 

fejlesztése. Pécs–Budapest: Pécsi Tudományegyetem, 2002. 
• Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás.(12–13. fejezet). Önkonet Kft., Budapest. 12:1–13:21. 
• Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? – Budapest: Mőszaki Kiadó, 1999. 
• Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel? Mőszaki Könyvkiadó, Bp. 

2000. 
Ajánlott irodalom: 
• Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. A retorika tanításának újjászületése. In: 30 éves a Mai Magyar 

Nyelvi Tanszék. ELTE BTK. 65–75.  
• Antalné Szabó Ágnes 2006. Párosvariációk – Ötletek páros munkára a magyar nyelvi órán. Módszerver 2.  
• N. Császi Ildikó: Szövegértést fejlesztı gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia 

fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia 2009/3.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=197  
• Cs. Czachesz Erzsébet 2002. A mőfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a 

jelentéskonstrukcióban. Iskolakultúra, 9. sz. 43-52.  
• Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In: Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg 

szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 
196: 108−112.  

• Korompay Klára 1987. Nyelvtörténet és iskola (Szempontok nyelvemlékeink tanításához.). In: Fülöp Ljos 
(szerk.): Szemlélet — tananyag — módszer. Bp. 133–145.  

• Kugler Nóra 2006. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Kozepgrammgyak.pdf  

• Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Mondatelemzési, mondatszerkezet-prezentálási módszerek összehasonlítása. 
In: V. Raisz Rózsa — H. Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK 
212. I. 283–288.  

• Tóth Beatrix 2006. Ötletek a fogalmazás tanításához. 
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20FogalmazasTothBeatrix.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTL 4531 Tananyagtervezés 



 

| 488 | 

 

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos PhD 

Féléves óraszám: 
N:  

L: 30 

Kredit: 
1 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Baranyai Katalin 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat, 
referátum  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A meghirdetett tanegység lehetıséget teremt arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Nemzeti 
alaptantervvel, az ehhez kapcsolódó kerettantervekkel, tanítási programokkal, tankönyvcsaládokkal. 
Összefoglalja a tanítás megkezdéséhez szükséges tervezési folyamatot: tanmenetkészítés, óravázlat, 
óratervezet készítését. A tanításhoz szükséges alapvetı dokumentumok: tantervek, tankönyvcsaládok  
megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a tanulási folyamat szervezésére és irányítására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• tankönyvelemzés házi dolgozatban 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kerettanterv. Oktatási Minisztérium. Korona Kiadó, 2000. v. www.om.hu  
• Kiss Margit — Mezısi Károly — Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában. Fıvárosi Pedagógiai 

Intézet, Budapest, 1999. 
• Sipos Lajos (szerk.): Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához. Budapest, 1991. 
• A hazai digitális taneszközök annotált oktatási ajánlása a 14–18 éves korosztály számára. Összeállította: 

Bondor Erika www.oki.hu/cikk.php?kod=informatika-Bondor-Hazai.html  
• Karlovitz János: Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. Új Pedagógiai Szemle, 2001/01 
• http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-01-tm-karlovitz-tankonyvtipusok 
• Szabó G. Ferenc: A nyelvtudomány új eredményeinek tükrözıdése az ezredforduló tankönyveiben. 

Magyartanítás 2001/1: 30—34. 
• Árkos István: CD-ROM-ok az oktatásban „Encyclopaedia Humana Hungarica” sorozat 1. rész. Új 

Pedagógiai Szemle 2002/február vagy www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-02-kf-Arkos-CD.html 
• Kırösné Mikis Márta: Multimédia-kalauz az általános és középfokú iskolák számára. 

www.oki.hu/cikk.asp?Kod=informatika-Korosne-Multimedia.html 
• Számítógép a magyartanításban (több cikk, CD-ismertetı). Magyartanítás 1999/1: 40—52. 
Ajánlott irodalom: 
• Kojanitz László: A tankönyvek használhatóságát meghatározó minıségi összetevık elemzése és 

összehasonlítása Tantárgyankénti összehasonlítás:  
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/osszehasonlitas.pdf  
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=5170&ctag=articlelist&iid=1  
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=5170&ctag=articlelist&iid=1 
• A tankönyvek korszerőségét és minıségét meghatározó tényezık 2006. Elemzı tanulmányok a 

tankönyvértékelés szempontrendszerének és módszerének korszerősítéséhez. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=965&articleID=7002&ctag=articlelist&iid=1 
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4. MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 
 

4.1. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

A mesterképzési szak megnevezése: irodalom- és kultúratudomány (Literary and Cultural Studies) 

A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist of Literary and Cultural Studies 

Képzési terület: bölcsészettudomány 

A képzési idı félévekben: 4 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
 

4.1.1. Mintatanterv az irodalom- és kultúratudomány mesterképzés (MA) szakos hallgatók 
számára 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / 

kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 
ALAPOZÓ TÁRGYAK  

K 
MMR 0010 

 
- 

30+15/v
/4 

   

K 
A kultúraelmélet alapjai 

MMR 0011 - 
30+15/é

/4 
   

 Összesítés: 8 kredit      
SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK 

K Esztétika és 
mővészetfilozófia 

MMR 1110 - 
30+15/v

/3 
   

K Irodalomelméleti- és 
irodalomtörténeti 
alapfogalmak 

MMR 1210 - 
30+15/é

/4 
   

K 
Szakszövegolvasás MMR 1221 -  

30+15/é
/4 

  

K 
Mőfajtörténet MMR 1321 -  

30+15/é
/3 

  

K 
Mőfajelmélet MMR 1320 -  

30+15/v
/3 

  

K Az interpretáció 
gyakorlata Poétika és 
poetológia 

MMR 1411 - 
30+15/é

/4 
   

K Az interpretáció 
gyakorlata MMR 1421 -  

30+30/é
/4 
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Szövegstruktúra, 
szemiológia és retorika 

K Az interpretáció 
gyakorlata Hermeneutika 
és dekonstrukció 

MMR 1431 -  
30+15/é

/4 
  

K A reformáció 
médiatörténete MMR 1510 - 

30+15/v
/4 

   

K A reformáció nyelv- és -
mővelıdéstörténete MMR 1521   

30+15/é
/4 

  

 Összesítés: 37 kredit      
SZABADON VÁLASZTHATÓ ISMERETEK 

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek I. 

MMR 2011 - 
30+15/é

/2 
   

SZV 
Szabadon választható 
ismeretek II. 

MMR 2020 -  
30+15/é

/3 
 

  

 
MODERN MAGYAR 
IRODALOM 
SZAKIRÁNY 

      

K Propedeutika, 
kritikatörténet, textológia  
Kritikatörténet a hosszú 20. 
században 

MMR 4010 - 
30+15/v

/4 
   

K Propedeutika, 
kritikatörténet, textológia 
A modernség irodalmának 
textológiai elmélete és 
gyakorlata 

MMR 4021 -  
30+15/é

/4 
  

K Propedeutika, 
kritikatörténet, textológia 
Intézménytörténet 
(Folyóiratok, kiadók, 
mőhelyek) 

MMR 4031 -   
30+15/é

/4 
 

K Szövegolvasás, 
interpretáció A magyar 
modernség kezdetei 

MMR 4130 -   
30+45/é

/3 
 

K Szövegolvasás, 
interpretáció A Nyugat és 
az avantgarde  

MMR 4131 -   
30+15/é

/4 
 

K Szövegolvasás, 
interpretáció Késı- vagy 
utómodernség a magyar 
irodalomban   

MMR 4140 -    
30+15/é

/4 

K Szövegolvasás, 
interpretáció A 
posztmodern 

MMR 4141 -    
30+15/é

/4 

K Eszme- és hatástörténet A 
mőfajok rendszerének 
átrendezıdése a 20. 
században 

MMR 4230 -   
30+15/v

/3 
 

K Eszme- és hatástörténet A 
20. század elsı felének 
hatástörténete 

MMR 4231 -   
30+15/é

/3 
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K Eszme- és hatástörténet A 
20. század második felének 
hatástörténete 

MMR 4240 -    
30+15/é

/3 

K Mőfajtörténet A mőfajok 
rendszerének átrendezıdése 
a 20. században 

MMR 4330 -   
30+15/v

/3 
 

K Mőfajtörténet A 20. század 
jellegzetes mőfaji alakulatai 
a költészetben, a prózában 
és a drámában 

MMR 4341 -    
30+15/é

/3 

K 
Az irodalom medialitása MMR 4431 -   

30+15/é
/4 

 

K Az irodalom és a 
társmővészetek viszonya a 
20. században 

MMR 4441 -    
30+15/é

/4 

K Diplomamunka MMR 5000 -     
 Összesítés: 20 kredit      
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 240+120 240+135 210+135 150+75 
Vizsgák száma 4 1 2 0 
Félévközi jegyek száma 4 7 5 5 
Összes felkínált kredit 29 29 24 18 
Javasolt kreditmennyiség     
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4.1.2. Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
MMR 0010, MMR 0011 - A kultúraelmélet alapjai 

Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 + 4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V + évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Árpád, 
Hermann Zoltán, 
Hansági Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze a 
kultúratudományok (cultural studies)  aktuális kérdéseit, az irodalomtudomány összefüggésében számot vessen 
mindazokkal a konzekvenciákkal, amelyek a jelenkori irodalom- és kultúratudományos gondolkodást 
befolyásolják, értelmezze azokat a kontextusokat, amelyek az irodalomtudomány kultúratudományi fordulatát 
hazai és nemzetközi összefüggésben is befolyásolták, és amely kontextusok e fordulat nyomán jöttek létre.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egy elıadásból és egy szemináriumból épülı tantárgy betekintést kínál a jelentésalkotás kulturális 
feltételrendszerének mőködésébe és ezen feltételrendszerek alakulástörténetébe. Feltárja hatásukat az 
értelmezés módszertanára. Rendszerezi a kulturális elemzés eszköztárát és lehetıségeit, illetve ezek hatását az 
irodalmi szövegértelmezés módszereire.   

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Kulcsár Szabó Ernı – Szirák Péter (2003, szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest.  
• Biczó Gábor – Kiss Noémi (2003, szerk.): Antropológia és irodalom. Debrecen, Csokonai.   
• Clifford Geertz (2001): Az értelmezés hatalma. Osiris, Budapest. 
• Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás (2005): Intézményesség és kulturális 

közvetítés. Ráció, Budapest 
 

 
MMR 1110 - Esztétika és mővészetfilozófia 

Tantárgy felelıse: 
Bene Sándor 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bene Sándor, 
Hansági Ágnes, 
Hermann Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva áttekintse 
azokat az alapfogalmakat, amelyek a mőveszetértelmezés történetében a mővészethez való viszonyt az 
esztétika, valamint a filozófia felıl meghatározták, különös tekintettel a mővészetfilozófiai gondolkodásnak 
azokra az európai gyökereire, amelyek a modernség elıtt alakították a mővészetértelmezés hagyományát, és 
amelyekre az egyetemi oktatásban általában lényegesen kisebb hangsúly esik. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az áttekintés az antik hagyományoktól reneszánsz mővészetértésen át egészen napjaink mővészetfilozófiai 
kérdéseiig igyekszik kitekintést nyújtani. Súlyponti kérdései: a mővészeti, esztétikai kommunikáció 
sajátosságai, felfogása, a befogadó és a mővészet viszonya, a mővészet társadalmi szerepének filozófiai 
értelmezése stb.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Vajda Mihály (1984, szerk.): Reneszánsz etikai antológia. Gondolat, Budapest.  
• Alexander Gottlieb Baumgarten (1999): Esztétika. Atlantisz, Budapest. 
• Rodolphe Gasché (2003): The Idea of Form. Rethinking Kant’s Aesthetics. Stanford UP, 

Stanford. 
• PÖlaton (1983): Válogatott mővei. Európa, Budapest.  

 
 

 
 
 

MMR 1210 -  Irodalomelméleti és irodalomtörténeti alapfogalmak 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes  

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes, 
Török Lajos, Kovács 
Árpád 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze azokat az 
irodalomtörténeti és irodalomelméleti alapismereteket, amelyeknek készség szintő tudása nélkülözhetetlen lesz 
további tanulmányaikhoz a magiszteri képzés folyamán. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egy elıadásból és egy szemináriumból felépülı tantárgy elsıdleges célja, hogy a már tanult elméleti és 
történeti alapkategóriákhoz, fogalmakhoz, kritikus és reflexív viszonyt alakítson ki, elmélyítve azoknak a 
történeti kontextusoknak az ismeretét, amelyek kidolgozták ıket; a gyakorlatban, az applikáció során is 
készség szintre fejlesztve használatukat.    
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Thienemann Tivadar (1931): Irodalomtörténeti alapfogalmak, Danubia, Pécs.  
• Tolnai Vilmos (1922): Bevezetés az irodalomtudományba, Eggenberger, Budapest.  
• Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter (2006 szerk.): Szerep és közeg. Ráció, Budapest. 
• Dávidházi Péter (2004): Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. 

Akadémiai, Budapest. 
• Dialógus a mővészetrıl.Popper Leó írásai. Popper Leó és Lukács György levelezése.MTA Lukács 

Archívum, T-Twins, Budapest, 1993.  
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• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 
Oxford/New York.  

• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
 

 
 

MMR 1221 -  Szakszövegolvasás 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:30+15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes, 
Török Lajos, Kovács 
Árpád 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze azokat az 
irodalomtörténeti és irodalomelméleti alapismereteket, amelyeknek készség szintő tudása nélkülözhetetlen lesz 
további tanulmányaikhoz a magiszteri képzés folyamán. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egy elıadásból és egy szemináriumból felépülı tantárgy elsıdleges célja, hogy a már tanult elméleti és 
történeti alapkategóriákhoz, fogalmakhoz, kritikus és reflexív viszonyt alakítson ki, elmélyítve azoknak a 
történeti kontextusoknak az ismeretét, amelyek kidolgozták ıket; a gyakorlatban, az applikáció során is 
készség szintre fejlesztve használatukat.    
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Thienemann Tivadar (1931): Irodalomtörténeti alapfogalmak, Danubia, Pécs.  
• Tolnai Vilmos (1922): Bevezetés az irodalomtudományba, Eggenberger, Budapest.  
• Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter (2006 szerk.): Szerep és közeg. Ráció, Budapest. 
• Dávidházi Péter (2004): Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. 

Akadémiai, Budapest. 
• Dialógus a mővészetrıl.Popper Leó írásai. Popper Leó és Lukács György levelezése.MTA Lukács 

Archívum, T-Twins, Budapest, 1993.  
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 

Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
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MMR 1321 -  Mőfajtörténet 
Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha 

Zoltán, Kovács 
Árpád 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze a   
A tantárgy áttekintést nyújt a mőfajelméleti gondolkodás hagyományairól. Számba veszi a mőfajrendszer 
lehetséges modelljeit, az ezeket létrehozó teoretikus és bölcseleti elıfeltevéseket. Bepillantást kínál a 
mőfajtörténeti kutatások 20-21. századi irányaiba, megismerteti a hallgatókat a narratív mőfajok, a líraelmélet, 
a dráma- és színházelmélet aktuális vitáival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Módszertanilag különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a magiszteri képzés során elvárható önálló tájékozódás 
és kritikai pozíció az adott tárgykör tekintetében is kialakulhasson, fejlıdhessen.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szili József (1997): A poétikai mőnemek interkulturális elmélete. Akadémiai, Budapest  
• Kanyó Zoltán, Síklaki István (1988 szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Kulcsár-Szabó Zoltán (2007): Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben. 

Kalligram, Budapest-Pozsony.  
• Derrida, Jacques (1992): Act of Literature, Routledge, London/New York. 
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MMR 1320 - Mőfajelmélet 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha 

Zoltán, Kovács 
Árpád 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze a   
A tantárgy áttekintést nyújt a mőfajelméleti gondolkodás hagyományairól. Számba veszi a mőfajrendszer 
lehetséges modelljeit, az ezeket létrehozó teoretikus és bölcseleti elıfeltevéseket. Bepillantást kínál a 
mőfajtörténeti kutatások 20-21. századi irányaiba, megismerteti a hallgatókat a narratív mőfajok, a líraelmélet, 
a dráma- és színházelmélet aktuális vitáival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Módszertanilag különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a magiszteri képzés során elvárható önálló tájékozódás 
és kritikai pozíció az adott tárgykör tekintetében is kialakulhasson, fejlıdhessen.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szili József (1997): A poétikai mőnemek interkulturális elmélete. Akadémiai, Budapest  
• Kanyó Zoltán, Síklaki István (1988 szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl, 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Kulcsár-Szabó Zoltán (2007): Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben. 

Kalligram, Budapest-Pozsony.  
• Derrida, Jacques (1992): Act of Literature, Routledge, London/New York. 

 
 

 
 

MMR 1411 - Poétika és poetológia 
Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán  
 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Hermann Zoltán, 
Hansági Ágnes, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva rendszerezze a szövegértelmezésrıl tanultakat, 
a készségek szintjére fejlessze a szövegértést, a szövegértelmezést. A tantárgy három szemináriumból épül fel, 
amelyeket az elsı két félévben kell a hallgatóknak teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ezek a szemináriumok a retorika, a szemiotika, a strukturalista és posztstrukturalista szövegelemzési 
módszerek, valamint a hermeneutikai és dekonstruktív értelmezı eljárások kritikai alkalmazását a hallgató 
nagymérvő egyéni munkájára építve alapozza meg a magiszteri képzés egészét, annak törzsét képezve 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Füzi Izabella - Odorics Ferenc (2004, szerk.): Figurák, Gondolat-Pompeji, Budapest-Szeged.   
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 2. Kijárat, Budapest. 
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 1. , Kijárat, Budapest. 
• Borisz Uszpenszkij (1984): A kompozíció poétikája. Európa, Budapest. 
• Thomka Beáta (1996, szerk.): Az irodalom elméletei II. Jelenkor, Pécs. 

 
 

 
MMR 1421- Szövegstruktúra, szemiológia és retorika 

Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán  
 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Hermann Zoltán, 
Hansági Ágnes, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva rendszerezze a szövegértelmezésrıl tanultakat, 
a készségek szintjére fejlessze a szövegértést, a szövegértelmezést. A tantárgy három szemináriumból épül fel, 
amelyeket az elsı két félévben kell a hallgatóknak teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ezek a szemináriumok a retorika, a szemiotika, a strukturalista és posztstrukturalista szövegelemzési 
módszerek, valamint a hermeneutikai és dekonstruktív értelmezı eljárások kritikai alkalmazását a hallgató 
nagymérvő egyéni munkájára építve alapozza meg a magiszteri képzés egészét, annak törzsét képezve 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Füzi Izabella - Odorics Ferenc (2004, szerk.): Figurák, Gondolat-Pompeji, Budapest-Szeged.   
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 2. Kijárat, Budapest. 
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 1. , Kijárat, Budapest. 
• Borisz Uszpenszkij (1984): A kompozíció poétikája. Európa, Budapest. 
• Thomka Beáta (1996, szerk.): Az irodalom elméletei II. Jelenkor, Pécs. 
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MMR 1431 – Hermeneutika és dekonstrukció 
Tantárgy felelıse: 
Hermann Zoltán  
 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Hermann Zoltán, 
Hansági Ágnes, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva rendszerezze a szövegértelmezésrıl tanultakat, 
a készségek szintjére fejlessze a szövegértést, a szövegértelmezést. A tantárgy három szemináriumból épül fel, 
amelyeket az elsı két félévben kell a hallgatóknak teljesíteni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ezek a szemináriumok a retorika, a szemiotika, a strukturalista és posztstrukturalista szövegelemzési 
módszerek, valamint a hermeneutikai és dekonstruktív értelmezı eljárások kritikai alkalmazását a hallgató 
nagymérvő egyéni munkájára építve alapozza meg a magiszteri képzés egészét, annak törzsét képezve 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Füzi Izabella - Odorics Ferenc (2004, szerk.): Figurák, Gondolat-Pompeji, Budapest-Szeged.   
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 2. Kijárat, Budapest. 
• Thomka Beáta (1998, szerk.): Narratívák 1. , Kijárat, Budapest. 
• Borisz Uszpenszkij (1984): A kompozíció poétikája. Európa, Budapest. 
• Thomka Beáta (1996, szerk.): Az irodalom elméletei II. Jelenkor, Pécs. 

 
 
 

 
MMR 1510 - A reformáció médiatörténete 

Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Szabó András, 
Petrıczi Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók rálátást nyerjenek a reformáció kulturális összefüggéseire, médiatörténeti 
vonatkozásaira, azokra a mővelıdéstörténeti komponensekre, amelyek a modern Európa arculatát döntıen 
befolyásolták. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Mivel egyetemünkön súlypontiak azok az irodalomtörténeti, mővelıdéstörténeti, és 
médiatörténeti kutatások, amelyek a reformáció kultúrtörténetének összefüggésében igyekeznek feltárni a 
magyar és az európai kultúra összefüggésrendszerében döntı jelentıségő folyamatokat és jelenségeket, a 
magiszteri képzés keretében fontosnak tartjuk, hogy egy elıadás és két szeminárium keretében a hallgatók 
megismerkedhessenek ezekkel a kérdéskörökkel is.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Werner Faulstich (1998): Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Vandenhoeck & Ruprecht,, 

Göttingen.  
• Max Weber (1982): A protestáns etika és a kapitalizmus szellem. Gondolat, Budapest.   
• Bob Scribner (1999, szerk.): Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter und in der frühen 

Neuzeit. Otto Harrassowitz, Wiesbaden. 
• Alister E. McGrath (1996): Kálvin. Osiris, Budapest 

 
 

MMR 1521 – A reformáció mővelıdéstörténete 
Tantárgy felelıse: 
Szabó András 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Szabó András, 
Petrıczi Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók rálátást nyerjenek a reformáció kulturális összefüggéseire, médiatörténeti 
vonatkozásaira, azokra a mővelıdéstörténeti komponensekre, amelyek a modern Európa arculatát döntıen 
befolyásolták. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Mivel egyetemünkön súlypontiak azok az irodalomtörténeti, mővelıdéstörténeti, és 
médiatörténeti kutatások, amelyek a reformáció kultúrtörténetének összefüggésében igyekeznek feltárni a 
magyar és az európai kultúra összefüggésrendszerében döntı jelentıségő folyamatokat és jelenségeket, a 
magiszteri képzés keretében fontosnak tartjuk, hogy egy elıadás és két szeminárium keretében a hallgatók 
megismerkedhessenek ezekkel a kérdéskörökkel is.    
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Werner Faulstich (1998): Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Vandenhoeck & Ruprecht,, 

Göttingen.  
• Max Weber (1982): A protestáns etika és a kapitalizmus szellem. Gondolat, Budapest.   
• Bob Scribner (1999, szerk.): Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter und in der frühen 

Neuzeit. Otto Harrassowitz, Wiesbaden. 
• Alister E. McGrath (1996): Kálvin. Osiris, Budapest 
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MMR 4010 - Kritikatörténet a hosszú 20. században 
Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos, Bertha 
Zoltán, Horváth 
Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 20. század magyar irodalomkritikai diskurzusainak 
paradigmatikus és korszakjellemzı hagyományaival; típusaival, jelenségformáival, a különbözı nyelvi és 
esztétikai tapasztalatoknak a történetiségben kondicionált alakzataival. Vázolja a modernség kialakulásának és 
kibontakozásának nyelvelméleti és filozófiai horizontját; mővelıdéstörténeti és intézménytörténeti hátterét.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapképzésben szerzett textológiai ismeretekre alapozva a hallgatókkal a gyakorlatban is megismerteti 
azokat a speciális textológiai problémákat, amelyeket a modernség, vagy akár a közelmúlt irodalma (különös 
tekintettel a technikai körülmények radikális átalakulására) vet fel 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Stoll Béla (1987): Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban, Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
• Révay Mór János, Írók, könyvek, kiadók: egy magyar könyvkiadó emlékiratai, Kiss József Kvk., 

Budapest, 2006. 
• Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála 

Károly, Argumentum, Budapest, 1991. 
• Ignotus Pál, Csipkerózsa: budapesti és londoni emlékek, Múzsák, Budapest, 1989. 
• Érlelı diákévek: naplók, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lırinc pályakezdésének éveibıl, 

emlékezések az 1915 - 1920-as évekrıl, szerk. Kabdebó Lóránt, PIM Budapest, 1979. 
• Szabó B. István (1998, szerk.): A Nyugat-jelenség (1908–1998). Anonymus, Budapest. 
• Kenyeres Zoltán (2001.): Etika és esztétizmus – Tanulmányok s Nyugat koráról. Anonymus, Budapest.  

 
 
 

 
MMR 4021 – A modernség irodalmának textológiai elmélete és gyakorlata 

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos, Bertha 
Zoltán, Horváth 
Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 20. század magyar irodalomkritikai diskurzusainak 
paradigmatikus és korszakjellemzı hagyományaival; típusaival, jelenségformáival, a különbözı nyelvi és 
esztétikai tapasztalatoknak a történetiségben kondicionált alakzataival. Vázolja a modernség kialakulásának és 
kibontakozásának nyelvelméleti és filozófiai horizontját; mővelıdéstörténeti és intézménytörténeti hátterét.   



 

| 501 | 

 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapképzésben szerzett textológiai ismeretekre alapozva a hallgatókkal a gyakorlatban is megismerteti 
azokat a speciális textológiai problémákat, amelyeket a modernség, vagy akár a közelmúlt irodalma (különös 
tekintettel a technikai körülmények radikális átalakulására) vet fel 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Stoll Béla (1987): Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban, Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
• Révay Mór János, Írók, könyvek, kiadók: egy magyar könyvkiadó emlékiratai, Kiss József Kvk., 

Budapest, 2006. 
• Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála 

Károly, Argumentum, Budapest, 1991. 
• Ignotus Pál, Csipkerózsa: budapesti és londoni emlékek, Múzsák, Budapest, 1989. 
• Érlelı diákévek: naplók, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lırinc pályakezdésének éveibıl, 

emlékezések az 1915 - 1920-as évekrıl, szerk. Kabdebó Lóránt, PIM Budapest, 1979. 
• Szabó B. István (1998, szerk.): A Nyugat-jelenség (1908–1998). Anonymus, Budapest. 
• Kenyeres Zoltán (2001.): Etika és esztétizmus – Tanulmányok s Nyugat koráról. Anonymus, Budapest.  

 
 

 
MMR 4031 - Intézménytörténet (folyóiratok, kiadók, mőhelyek) 

Tantárgy felelıse: 
Török Lajos 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Török Lajos, Bertha 
Zoltán, Horváth 
Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 20. század magyar irodalomkritikai diskurzusainak 
paradigmatikus és korszakjellemzı hagyományaival; típusaival, jelenségformáival, a különbözı nyelvi és 
esztétikai tapasztalatoknak a történetiségben kondicionált alakzataival. Vázolja a modernség kialakulásának és 
kibontakozásának nyelvelméleti és filozófiai horizontját; mővelıdéstörténeti és intézménytörténeti hátterét.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapképzésben szerzett textológiai ismeretekre alapozva a hallgatókkal a gyakorlatban is megismerteti 
azokat a speciális textológiai problémákat, amelyeket a modernség, vagy akár a közelmúlt irodalma (különös 
tekintettel a technikai körülmények radikális átalakulására) vet fel  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Stoll Béla (1987): Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban, Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
• Révay Mór János, Írók, könyvek, kiadók: egy magyar könyvkiadó emlékiratai, Kiss József Kvk., 

Budapest, 2006. 
• Tankönyvháború: viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a ’70-es ’80-as években, szerk. Pála 
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Károly, Argumentum, Budapest, 1991. 
• Ignotus Pál, Csipkerózsa: budapesti és londoni emlékek, Múzsák, Budapest, 1989. 
• Érlelı diákévek: naplók, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lırinc pályakezdésének éveibıl, 

emlékezések az 1915 - 1920-as évekrıl, szerk. Kabdebó Lóránt, PIM Budapest, 1979. 
• Szabó B. István (1998, szerk.): A Nyugat-jelenség (1908–1998). Anonymus, Budapest. 
• Kenyeres Zoltán (2001.): Etika és esztétizmus – Tanulmányok s Nyugat koráról. Anonymus, Budapest 
 

 
MMR 4130 -  A magyar modernség kezdetei 

Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N:30 + 45 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Hansági Ágnes,  
Papp Ágnes Klára,  
Horváth Csaba, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a 20. századi magyar irodalom legfontosabb poétikai, retorikai és narrációs eljárásait 
paradigmatikus szövegek szoros olvasásán keresztül ismerjék meg a hallgatók. A 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy két féléves, az összesen négy szeminárium jelentıs teret kínál a hallgatók önálló munkájára, a már 
tanult szövegelemzı eljárások alkalmazására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bednanics Gábor, Eisemann György (2006, szerk.): Induló modernség, kezdıdı avantgarde. Ráció, 

Budapest.  
• Kabdebó Lóránt (1999, szerk. et al.): Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl, Anonymus, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı (1994): A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Budapest. 
• Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi, Budapest, 1995.  
• Schein Gábor (1998): Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest.  
• Szirák Péter (1998): Folytonosság és változás, Csokonai, Debrecen.  

 
 

MMR 4131 - A Nyugat és az avantgarde 
Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Hansági Ágnes,  
Papp Ágnes Klára,  
Horváth Csaba, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
 

 ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a 20. századi magyar irodalom legfontosabb poétikai, retorikai és narrációs eljárásait 
paradigmatikus szövegek szoros olvasásán keresztül ismerjék meg a hallgatók. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy két féléves, az összesen négy szeminárium jelentıs teret kínál a hallgatók önálló munkájára, a már 
tanult szövegelemzı eljárások alkalmazására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bednanics Gábor, Eisemann György (2006, szerk.): Induló modernség, kezdıdı avantgarde. Ráció, 

Budapest.  
• Kabdebó Lóránt (1999, szerk. et al.): Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl, Anonymus, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı (1994): A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Budapest. 
• Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi, Budapest, 1995.  
• Schein Gábor (1998): Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest.  
• Szirák Péter (1998): Folytonosság és változás, Csokonai, Debrecen.  

 
 

 
MMR 4140 – Késı- vagy utómodernség a magyar irodalomban 

Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N:30 + 45 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Hansági Ágnes,  
Papp Ágnes Klára,  
Horváth Csaba, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a 20. századi magyar irodalom legfontosabb poétikai, retorikai és narrációs eljárásait 
paradigmatikus szövegek szoros olvasásán keresztül ismerjék meg a hallgatók. A 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy két féléves, az összesen négy szeminárium jelentıs teret kínál a hallgatók önálló munkájára, a már 
tanult szövegelemzı eljárások alkalmazására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bednanics Gábor, Eisemann György (2006, szerk.): Induló modernség, kezdıdı avantgarde. Ráció, 

Budapest.  
• Kabdebó Lóránt (1999, szerk. et al.): Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl, Anonymus, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı (1994): A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Budapest. 
• Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi, Budapest, 1995.  
• Schein Gábor (1998): Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest.  
• Szirák Péter (1998): Folytonosság és változás, Csokonai, Debrecen.  
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MMR 4141 – A posztmodern 
Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N:30 + 45 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, 
Hansági Ágnes,  
Papp Ágnes Klára,  
Horváth Csaba, 
Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a 20. századi magyar irodalom legfontosabb poétikai, retorikai és narrációs eljárásait 
paradigmatikus szövegek szoros olvasásán keresztül ismerjék meg a hallgatók. A 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy két féléves, az összesen négy szeminárium jelentıs teret kínál a hallgatók önálló munkájára, a már 
tanult szövegelemzı eljárások alkalmazására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bednanics Gábor, Eisemann György (2006, szerk.): Induló modernség, kezdıdı avantgarde. Ráció, 

Budapest.  
• Kabdebó Lóránt (1999, szerk. et al.): Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endrérıl, Anonymus, Budapest.  
• Kulcsár Szabó Ernı (1994): A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, Budapest. 
• Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi, Budapest, 1995.  
• Schein Gábor (1998): Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Universitas, Budapest.  
• Szirák Péter (1998): Folytonosság és változás, Csokonai, Debrecen.  

 
 

 
MMR 4230 -  Eszmetörténet a hosszú 20. században  

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Papp Ágnes Klára, 
Szász László, Bertha 
Zoltán, Kulin Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat  a 20. század magyar eszmetörténetével, azokkal a centrális 
kérdésekkel, amelyek formálták a magyar szellemi élet folyamatainak alakulását az elmúlt több mint száz 
esztendıben. Célja továbbá, a nemzetközi és a magyar irodalomtudományos gondolkodást meghatározó 
korszerő olvasáselméleti szempontok alkalmazásával alaposabb betekintést kínáljon a 20. század magyar 
irodalmának hatástörténeti fejleményeibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ilyen aspektusból áttekintést igényelnek a következı témák: a magyar irodalmi modernség és posztmodernség 
szakaszai; a klasszikus modern, az avantgarde, a másod- és késımodern, a posztmodern irodalmi 
kánonképzıdés korszakjelzı változásai; a konzervatív, a népi stb. irodalmi-kulturális diskurzusok fı 
sajátosságai, stb.   
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Tantárgyelemek:  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szőcs Jenı (1997): A magyar nemzeti tudat kialakulása, Balassi, Budapest.  
• Kenyeres Zoltán (1978, szerk.): Esszépanoráma 1900-1944. Szépirodalmi, Budapest.  
• Babits Mihály (2005,  szerk. Jankovics József): Tanulmányok, esszék, Kortárs, Budapest.  
• Márai Sándor (2001): Ég és föld, Helikon, Budapest.  
• Újraolvasó…. (az Anonymus sorozatának kötetei) 
• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
 
 

 
MMR 4231 -   A 20. század elsı felének hatástörténete 

Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Papp Ágnes Klára, 
Szász László, Bertha 
Zoltán, Kulin Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat  a 20. század magyar eszmetörténetével, azokkal a centrális 
kérdésekkel, amelyek formálták a magyar szellemi élet folyamatainak alakulását az elmúlt több mint száz 
esztendıben. Célja továbbá, a nemzetközi és a magyar irodalomtudományos gondolkodást meghatározó 
korszerő olvasáselméleti szempontok alkalmazásával alaposabb betekintést kínáljon a 20. század magyar 
irodalmának hatástörténeti fejleményeibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ilyen aspektusból áttekintést igényelnek a következı témák: a magyar irodalmi modernség és posztmodernség 
szakaszai; a klasszikus modern, az avantgarde, a másod- és késımodern, a posztmodern irodalmi 
kánonképzıdés korszakjelzı változásai; a konzervatív, a népi stb. irodalmi-kulturális diskurzusok fı 
sajátosságai, stb.   
Tantárgyelemek:  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szőcs Jenı (1997): A magyar nemzeti tudat kialakulása, Balassi, Budapest.  
• Kenyeres Zoltán (1978, szerk.): Esszépanoráma 1900-1944. Szépirodalmi, Budapest.  
• Babits Mihály (2005,  szerk. Jankovics József): Tanulmányok, esszék, Kortárs, Budapest.  
• Márai Sándor (2001): Ég és föld, Helikon, Budapest.  
• Újraolvasó…. (az Anonymus sorozatának kötetei) 
• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
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MMR 4240 – A 20. század második felének hatástörténete 
Tantárgy felelıse: 
Bertha Zoltán 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Papp Ágnes Klára, 
Szász László, Bertha 
Zoltán, Kulin Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat  a 20. század magyar eszmetörténetével, azokkal a centrális 
kérdésekkel, amelyek formálták a magyar szellemi élet folyamatainak alakulását az elmúlt több mint száz 
esztendıben. Célja továbbá, a nemzetközi és a magyar irodalomtudományos gondolkodást meghatározó 
korszerő olvasáselméleti szempontok alkalmazásával alaposabb betekintést kínáljon a 20. század magyar 
irodalmának hatástörténeti fejleményeibe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ilyen aspektusból áttekintést igényelnek a következı témák: a magyar irodalmi modernség és posztmodernség 
szakaszai; a klasszikus modern, az avantgarde, a másod- és késımodern, a posztmodern irodalmi 
kánonképzıdés korszakjelzı változásai; a konzervatív, a népi stb. irodalmi-kulturális diskurzusok fı 
sajátosságai, stb.   
Tantárgyelemek:  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szőcs Jenı (1997): A magyar nemzeti tudat kialakulása, Balassi, Budapest.  
• Kenyeres Zoltán (1978, szerk.): Esszépanoráma 1900-1944. Szépirodalmi, Budapest.  
• Babits Mihály (2005,  szerk. Jankovics József): Tanulmányok, esszék, Kortárs, Budapest.  
• Márai Sándor (2001): Ég és föld, Helikon, Budapest.  
• Újraolvasó…. (az Anonymus sorozatának kötetei) 
• Szirák Péter (2001, szerk.): A magyar irodalmi posztmodernség. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.  
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MMR 4330 -  A mőfajok rendszerének átrendezıdése a 20. században 

Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, Papp 
Ágnes Klára , Szász 
László, Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egy elıadásból és egy szemináriumból összeálló tantárgy elsıdleges célja, hogy képet adjon azokról a 
folyamatokról, amelyek az irodalmi mőfajok rendszerének változásait, átrendezıdését a leginkább jellemezték 
a hosszú huszadik században. A 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A mőfajok hierarchiájának átalakulása mellett nyomonköveti a mőfaji átrendezıdés poétikai és 
irodalomszemléleti hátterének átalakulását, az irodalom társadalmi funkciójának változásaira is rávilágítva.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szili József (1997): A poétikai mőnemek interkultúrális elmélete. Akadémiai, Budapest.  
• Kanyó Zoltán, Síklaki István (1988, szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl.   

Tankönyvkiadó, Budapest . 
• Kulcsár-Szabó Zoltán (2007): Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, 

Kalligram Budapest-Pozsony.  
• Jacques Derrida (1992): Act of Literature, Routledge, London/New York. 

 
 

 
 

MMR 4341 – A 20. sz. jellegzetes mőfaji alakulatai a költészetben, a prózában és a drámában 
Tantárgy felelıse: 
Papp Ágnes Klára 

Féléves óraszám: 
N:30 + 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Bertha Zoltán, Papp 
Ágnes Klára , Szász 
László, Török Lajos 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egy elıadásból és egy szemináriumból összeálló tantárgy elsıdleges célja, hogy képet adjon azokról a 
folyamatokról, amelyek az irodalmi mőfajok rendszerének változásait, átrendezıdését a leginkább jellemezték 
a hosszú huszadik században. A 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A mőfajok hierarchiájának átalakulása mellett nyomonköveti a mőfaji átrendezıdés poétikai és 
irodalomszemléleti hátterének átalakulását, az irodalom társadalmi funkciójának változásaira is rávilágítva.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  
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Ajánlott irodalom: 
• Szili József (1997): A poétikai mőnemek interkultúrális elmélete. Akadémiai, Budapest.  
• Kanyó Zoltán, Síklaki István (1988, szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány körébıl.   

Tankönyvkiadó, Budapest . 
• Kulcsár-Szabó Zoltán (2007): Metapoétika. Reprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, 

Kalligram Budapest-Pozsony.  
• Jacques Derrida (1992): Act of Literature, Routledge, London/New York. 

 
 

 
MMR 4441 – Az irodalom és a társmővészetek viszonya a 20. században 

Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:30+15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Hansági Ágnes, 
Hermann Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egy elıadásból és egy szemináriumból épül fel. Az elıadás azokat az elméleti kérdéseket járja 
körül, amelyek a 20. században, a mediális multiplikálódás hatásra mindinkább az irodalmi reflexió 
középpontjába állították az irodalom medialitására vonatkozó kérdéseket. Az irodalom, mint nyelvi mőalkotás 
mediális potenciálját. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a konkrét szövegek és társmővészeti alkotások vizsgálatán keresztül az irodalmi adaptáció, s 
így a feldolgozás és a parafrázis mellett a mőnemek és a különbözı mővészeti ágak átjárhatóságának 
problémájával szembesít.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Roland Barthes (1977): Image-Music-Text. (trans., ed. Stephen Heath) Hill and Wang, New York 
• K. Ludwig Pfeiffer (2005): A mediális és az imaginárius. Magyar Mőhely-Ráció, Budapest. 
• Pethı Ágnes (2003): Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben. Pro-Print, 

Csikszereda. 
• Gilles Deleuze (2001): A mozgás – kép, Osiris, Budapest 
• Balázs Béla (1958): A látható ember. Bibliotheca, Budapest. 
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5. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgyleírásai 
 

5.1. TANÁR – MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRA  
MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 

A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
- szakképzettség: a magyar mint idegen nyelv okleveles tanára  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of Hungarian as a foreign language 

Képzési terület: pedagógusképzés 

 
5.1.1. Mintatanterv magyar mint idegen nyelv tanára mesterképzési szakos hallgatók számára 

nappali 4+1 féléves képzés 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

Szakterületi ismeretek 

K 
Diszciplináris kérdések, 
oktatás- és intézménytörténet 

MID 
0010, 
0020 

 15/v/2 15/v/2   

K Nyelvelméletek MID 0030  30/v/3    
K Funkcionális nyelvészet MID 0041 MID 0030  30/é/3   

K 
Magyar grammatika 
külföldieknek 

MID 
0040, 
0043 

MID 
0030, 

valamint 
A 

modulon a 
MID 0120 

 
30/v/3 
30/é/3 

 
  

K 
Lexikológia, lexikográfia és 
terminológia 

MID 0051  30/é/3    

K 
Nyelvpolitika, nyelvoktatás-
politika 

MID 0061 
MID 
0010, 
0020 

   30/é/2 

K 
Kommunikáció és pragmatika 
(MID) 

MID 0071 MID 0030  30/é/2   

K 
A fordítás elmélete és 
gyakorlata 

MID 0052 MID 0071   30/é/3  

K Mérés és értékelés 
MID 
0080, 
0081 

MID 0310   
15/v/2 
15/é/2 

 

 Összesítés:   75/8 
135/1

3 
60/7 30/2 

diplom
ával töm

bösítve +
 T

anításkísérı szem
inárium

 heti 1x2 óra 
(A

z elızm
ényekkel rendelkezı, két féléves képzésben tanulók – 

kérvény alapján – az elıfeltételek alól m
entesíthetık, és 

abszolutórium
szerzés nélkül, április közepétıl m

ájus 

A) modul (történelem és idegennyelv-szakosok) 

KV 
Történeti-összehasonlító 
nyelvészet elmélete 

MID 0110  30/v/2     
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KV A nyelvrokonság bizonyítékai MID 0111   30/é/2   
KV Grammatikai elemzések MID 0120  30/v/2    
KV Nyelv, társadalom, kultúra MID 0131    30/é/2  

KV 
Nyelvhasználat és anyanyelvi 
nevelés 

MID 0141     30/é/2 

 Összesítés:   60/4 30/2 30/2 30/2 
B) modul (magyar szakosoknak) 

KV Kisebbségtudományi ismeretek MID 0210    30/v/2  

KV Magyar mővelıdéstörténet 
MID 
0220, 
0221 

 30/v/2 30/é/2   

KV Kultúratudományi ismeretek 
MID 
0230, 
0231 

 
30/v/2 
30/é/2 

   

 Összesítés:   90/6 30/2 30/2  

 

Szakmódszertani ismeretek 

K 
Újabb nyelvoktatási módszerek 
alkalmazása 

MID 0310 
MID 
0010, 
0020 

15/v/2    

K 
A magyar mint idegen nyelv 
tanítása I.  Tananyagismeret, 
tankönyvelemzés 

MID 0321 MID 0310  30/é/3   

K 
A magyar mint idegen nyelv 
tanítása II. Technikák és 
munkaformák 

MID 0322 MID 0321   
30/é/2 

 
 

K 
A magyar mint idegen nyelv 
tanítása III. Tanítási gyakorlat 

MID 0323 MID 0321    

30/é/3 
B 

típusú 
gyak. 

 

 Összesítés:   15/2 30/3 30/2 30/3  

 Összesítés:   
240/2

0 
225/2

0 
150/1

3 
90/7  

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 240 225 150 90 ? 
Vizsgák száma 7 2 2 0 ? 
Félévközi jegyek száma 2 6 4 3 ? 
Összes felkínált kredit 20 20 13 7 ? 
Javasolt kreditmennyiség 20 20 13 7 ? 
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5.1.2. Mintatanterv magyar mint idegen nyelv tanára mesterképzési szakos hallgatók számára 
T/D nappali tagozatos képzés 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
Szakterületi ismeretek 

K 
Diszciplináris kérdések, oktatás- és 
intézménytörténet 

MID-TD 
0010, 0020 

 15/v/2 15/v/2 

K Nyelvelméletek 
MID-TD  

0030 
 30/v/3  

K Funkcionális nyelvészet 
MID-TD  

0041 
MID-TD  

0030 
 30/é/3 

K Magyar grammatika külföldieknek 
MID -TD 

0040, 0043 

MID -TD 
0030, 

valamint A 
modulon a 
MID-TD  

0120 

 
30/v/3 
30/é/3 

 

K 
Lexikológia, lexikográfia és 
terminológia 

MID -TD 
0051 

 30/é/3  

K Nyelvpolitika, nyelvoktatás-politika 
MID-TD  

0061 
MID -TD 

0010, 0020 
 30/é/2 

K Kommunikáció és pragmatika (MID) 
MID-TD  

0071 
MID-TD  

0030 
 30/é/2 

K A fordítás elmélete és gyakorlata 
MID -TD 

0052 
 30/é/3  

K Mérés és értékelés 
MID -TD 

0080, 0081 
 

15/v/2 
15/é/2 

 

 Összesítés:   135/15 165/15 
A) modul (történelem és idegennyelv-szakosok): 

KV 
Történeti-összehasonlító nyelvészet 
elmélete 

MID -TD 
0110 

 30/v/2  

KV A nyelvrokonság bizonyítékai 
MID-TD  

0111 
  30/é/2 

KV Grammatikai elemzések 
MID -TD 

0120 
 30/v/2  

KV Nyelv, társadalom, kultúra 
MID -TD 

0131 
 30/é/2  

KV Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés 
MID -TD 

0141 
  30/é/2 

 Összesítés:   90/6 60/4 
B) modul (magyar szakosoknak) 

KV Kisebbségtudományi ismeretek 
MID-TD  

0210 
 30/v/2  

KV Magyar mővelıdéstörténet 
MID -TD 

0220, 0221 
 30/v/2 30/é/2 

KV Kultúratudományi ismeretek 
MID -TD 

0230, 0231 
 

30/v/2 
30/é/2 

 

 Összesítés:   120/8 30/2 

„C
” típusú tanítási gyakorlat (24 óra) 12 x 2 óra (T

anári diplom
ával töm

bösítve +
 T

anításkísérı szem
inárium

 heti 
1x2 óra (A

z elızm
ényekkel rendelkezı, két féléves képzésben tanulók – kérvény alapján – az elıfeltételek alól 
m

entesíthetık, és abszolutórium
szerzés nélkül, április közepétıl m

ájus 
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Szakmódszertani ismeretek 

K 
Újabb nyelvoktatási módszerek 
alkalmazása 

MID-TD  
0310 

 15/v/2  

K 
A magyar mint idegen nyelv tanítása I.  
Tananyagismeret, tankönyvelemzés 

MID-TD  
0321 

MID-TD  
0310 

 30/é/3 

K 
A magyar mint idegen nyelv tanítása II. 
Technikák és munkaformák 

MID -TD 
0322 

 
30/é/2 

 
 

K 
A magyar mint idegen nyelv tanítása 
III. Tanítási gyakorlat 

MID -TD 
0323 

 
(30/é/3 

B típusú 
gyak) 

(30/é/3 
B típusú 

gyak) 
 Összesítés:   75/7 30/3 
 Összesítés:   420/36 285/24 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 
Összes óraszám 420 285 ? 
Vizsgák száma 9 2 ? 
Félévközi jegyek száma 7 9 ? 
Összes felkínált kredit 36 24 ? 
Javasolt kreditmennyiség 36 24 ? 

 
Mivel a hallgatók az összefüggı tanítási gyakorlatot nem közoktatási intézményben végzik, (a 
gyakorlat bizonyos területei nem értelmezhetık), ezért a 20 kredit helyett 10 kredit összefüggı 
szakmai gyakorlatot teljesítenek.  
 
Amennyiben a hallgató elıtanulmányiban egyetemi tanári diplomával rendelkezik, a 10 kredit 
pedagógia-pszichológiai ismereteket kreditátvitellel szerzi meg. 
 
 
A megfelelı elıképzettséggel rendelkezı két féléves képzésben tanulók – kérvény alapján – az 
elıfeltételek alól mentesíthetık, és abszolutóriumszerzés nélkül, április közepétıl május közepéig 4 
hét alatt tömbösítve is végezhetik az összefüggı tanítási gyakorlatot. 
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5.1.3. Tanár – magyar mint idegen nyelv tanára mesterképzési szak tantárgyleírásai 

MID 0010, 0020 Diszciplináris kérdések, oktatás- és intézménytörténet 
Tantárgy felelıse: 

Dr. habil. Nádor 
Orsolya 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 15 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya 
Hegedős Rita 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi és tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I. és II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a MID 2. tanárszak tanulmányaiba, és áttekintse mindazon 
területeket, amelyeket az egyes félévek során tervezett tantárgyak részletesen kifejtenek. Fıbb témakörök: a 
magyar mint idegen nyelv, valamint a hungarológia fogalmának tartalmi változásai; a magyar mint idegen 
nyelv hazai és külföldi oktatástörténetének áttekintése, különös tekintettel az egyes oktatóhely-típusokra és az 
ott alkalmazott tankönyvekre, segédletekre, tanári vezérkönyvekre. A magyar mint idegen nyelv és a 
hungarológia magyarországi és külföldi intézményrendszerének kialakulása és formálódása a mindenkori 
kulturális diplomácia aspektusából.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére  
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel is 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Hegedős Rita – Nádor Orsolya 2006. (szerk.) Magyar nyelvmester. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 15–
66. 

• Giay Béla 2006. A magyar mint idegen nyelv fogalma. In: Hegedős R. – Nádor O. (szerk.) Magyar 
nyelvmester Tinta Könyvkiadó, Budapest. 67–72.  

• Ujváry Gábor 2004. „A magyar kultúra külföldi ırszemei” A magyar kulturális és tudományos 
külpolitika és a külföldi magyar intézetek, tanszékek és lektorátusok. In: Éger György – Kiss J. László 
(szerk.) Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika az új kihívások tükrében. Teleki László Alapítvány, 
Budapest. 25–76. 

Ajánlott irodalom: 
• Stauder Mária (szerk.) 2000. Hungarológia az ezredfordulón. Hungarológia 3. Nemzetközi 

Hungarológiai Központ, Budapest. 
• Giay Béla – Nádor Orsolya (szerk.) 1991. A magyar mint idegen nyelv fogalma.  Nemzetközi 

Hungarológiai Központ, Budapest. (elektronikusan: http://mek.oszk.hu/01200/01282) 
• Magyary Zoltán (szerk.) 1927. A magyar tudománypolitika alapvetése. Kir.M.Egy.Ny, Bp. 
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MID 0030 Nyelvelméletek 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Pavel Stekauer 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v  

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László 

H. Varga Márta 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

 Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus az elmúlt három évtized legfontosabb nyelvelméleti irányzatait mutatja be, a strukturális (formális) és 
funkcionális irányzatokra összpontosítva. Fontos nyelvleíró elmélet a hagyományos nyelvtan, a 
transzformációs generatív grammatika és utódai, ill. a Givón-féle biológiai adaptációs funkcionalizmus, a 
Halliday-féle szisztémikus-funkcionális nyelvtan, a Langacker-féle kognitív nyelvtan, valamint a szemantika, a 
pragmatika és a szövegtan szerepe a nyelvleírásban. A kurzus a magyar nyelv leírásának fı irányait és 
módszereit elsısorban a funkcionális irányzatok keretében mutatja be, kiemelve a magyar nyelv sajátosságait, 
ill. nyelvrokonsági, nyelvtipológiai és egyetemes jellemzıit.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére  
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ladányi Mária 2005. A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In: Oszkó Beatrix – 
Sipos Mária (szerk.): Budapesti Uráli Mőhely 4. Uráli grammatizáló, MTA Nyelvtudományi Intézet, 
Budapest. 7–32. 

• É. Kiss Katalin 1998. A generatív nyelvészet mint kognitív tudomány. In: Pléh Csaba – Gyıri Miklós 
(szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya Kiadó, Budapest. 23–39. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Funkcionális nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 129: 348–
362. 

• Keszler B. (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (Alaktan. A 
mondattan általános kérdései.) 

• Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor  2007. A funkcionális nyelvészet. Általános Nyelvészeti 
Tanulmányok XXII. 17–58.  

Ajánlott irodalom: 
• Givón, Talmy 2001. Syntax. A Functional-Typological Introduction. John Benjamins, Amsterdam, 

Philadelphia. Vol. I. 1–42. 
• Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne 2000. Introduction: A Usage-Based Conception of Language. In: 

Barlow, Michael – Kemmer, Suzanne (eds.): Usage-Based Models of Language. CSLI Publications, 
Stanford, California. 

• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest. 
(Alaktan. Mondattan.) 
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MID 0040, 0043 Magyar grammatika külföldieknek 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0030, valamint A modulon a  

MID 0120 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é  

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

H. Varga Márta 
Csontos Nóra 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH, 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyar nyelvtan tanításának szempontjai a magyarnak idegen nyelvként való tanításában részben eltérı, 
sajátságos követelményeket támasztanak a nyelvleírással szemben: a mondat- és szövegalkotásra készülı 
nyelvtanulók egzakt szabályokat, pontos listákat, egyértelmő útbaigazításokat várnak el nyelvünk 
mőködésének rejtett összefüggéseivel kapcsolatban. A kurzus elemzi a heterogén és a homogén csoportokban 
leginkább eredményre vezetı grammatikatanítás elméleti és gyakorlati kérdéseit, és kitér azokra a 
problémákra, melyek a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatók számára a legfıbb nehézséget jelentik. A 
kurzus a hallgatókat külsı, nem anyanyelvi szemlélető grammatikai tudatossághoz segíti hozzá; elsıdleges 
célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különbözı nyelvleírási elméletekkel (elsısorban a funkcionális 
nyelvleírással), a magyar nyelv grammatikai fogalmaival és oktatási módszereivel  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére, 
- a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására, 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre, 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére, 
- a pedagógiai folyamat tervezésére, 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére, 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hegedős Rita 2004. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Keresztes László 1995. Gyakorlati magyar nyelvtan. Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen.  
• M. Korchmáros Valéria 2006. Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szegedi 

Tudományegyetem Hungarológiai Központ, Szeged.  
• Szili Katalin 2006. Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyar idegen nyelvként oktató 

tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest.  
• H. Varga Márta 2004. A szóképzés helye a magyar mint idegennyelv tanításában. Dolgozatok a magyar 

mint idegen nyelv és hungarológia körébıl. 41. szám. Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• H. Varga Márta 2006. A magyar fosztó- és tagadóképzı. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Balázsi József Attila 2006. A nyelvtipológia fogalma, legfontosabb kérdései a magyar mint idegen 

nyelv szempontjából. In: Hegedős Rita – Nádor Orsolya (szerk.) Magyar nyelvmester. A magyar mint 
idegen nyelv – hungarológiai alapismeretek. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 84–96. 

• Keszler Borbála (2000): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
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MID 0041Funkcionális nyelvészet 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0030 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

é  
Tantárgy elıadója/i: 

Hegedős Rita 
H. Varga Márta 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a formális és funkcionális megközelítés alapvetı elvi 
különbségét, gyakorlati (pedagógiai) jelentıségét a magyar mint idegen nyelv tanításában.  
Fıbb témakörök: 
- A tertium comparationis mint kulcskérdés> a funkció értelmezése, funkciófogalmak: kommunikatív funkciók 
– grammatikai funkciók: a leírás nehézségei 
- Mitıl funkcionális egy grammatika? A FG-k nyelvészeti elızményei; a nyelvi szintek viszonya a funkcionális 
grammatikákban; a formális és funkcionális grammatikák összevetése 
- A kontrasztív és funkcionális felfogás hagyományai Magyarországon: a 18. századi grammatikáktól 
Hadrovics funkcionális mondattanáig 
- A funkcionális grammatika kulcskérdései: szemantikai funkciók, predikátumtipológia, diatézis, mód, idı és 
aspektualitás; ezek bemutatása a magyar nyelvben 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére  
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dik, Simon C. 1989. The Theory of Functional Grammar. Foris Publications, Dordrecht. Some Basic 

Concepts of Linguistic Theory 23–44.  
• Hegedős Rita 2007. A magyar nyelv funkcionális megközelítésbıl. In: Hegedős Rita – Nádor Orsolya 

(szerk.): Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébıl. 
Tinta Kiadó, Budapest. 112–122. 

• Ladányi Mária –Tolcsvai Nagy Gábor 2009. Funkcionális nyelvészet.  ÁNyT. XXII. 17–58. 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2005. Funkcionális nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 129: 348–

362. 
Ajánlott irodalom: 

• Balázs János 1980. A magyar funkcionális mondatszerkezet elızményei és kezdetei. In: Nyelvi 
rendszer és nyelvhasználat. Tankönyvkiadó, Budapest. 265–296.  

• Gombocz Zoltán 1934. Funkcionális nyelvszemlélet. Magyar Nyelv XXX: 1–7. 
• Givón, Talmy 1984/1990. Syntax. A Functional-Typological Introduction. John Benjamins, 

Amsterdam, Philadelphia. Vol. I. 1984. Vol. II. 1990.  
• Hadrovics László 1969. A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Hegedős Rita 2004. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók összefüggések. Tinta Kiadó, Budapest. 
• Jászay László 1996. Az ún. aktív grammatikától a funkcionális szemlélető nyelvleírásig. In: Terts 

István (szerk.): Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, 
kollégáitól, tanítványaitól. Pécs. 142–146. 
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MID 0051 Lexikológia, lexikográfia és terminológia 
Tantárgy felelıse: 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é  

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Csontos Nóra 
Hegedős Rita 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a lexikológia, a lexikográfia, és a terminológia elméleti kérdéseibe vezeti be a hallgatóságot. A 
klasszikus lexikográfiai alapokon túl részletesen foglalkozik a magyar szókincs, a magyar szótárirodalom 
kérdéseivel, valamint kiemelten foglalkozik olyan, magyar nyelvi terminológiai problémákkal, amelyek a MID 
oktatása során felmerülhetnek. A szó, a szótár fogalmával, a szótárak szerkezetével, formai és tartalmi 
felépítésükkel, és a különbözı szótártípusokkal, a definíciók és a definiálás kérdéseivel. Az online elérhetı 
lexikográfiai és terminológiai adatbázisok (pl. Magyar Nemzeti Szövegtár, Magyar Történeti Korpusz) 
megismerése hozzájárul a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztéséhez. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárczi Géza–Benkı Loránd–Berrár Jolán 1967. A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. Iskolakultúra. http://mek.oszk.hu/01800/01890/ 
• Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.) 2004. A lexikográfia Magyarországon. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Magay Tamás (szerk.) 2006. Szótárak és használóik. Lexikográfiai füzetek 2. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Magay Tamás (szerk.) 2007. Félmúlt és közeljövı. Lexikográfiai füzetek 3. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Országh László (szerk.) 1962. A szótárírás elmélete és gyakorlata a magyar nyelv értelmezı 

szótárában. Nyelvtudományi értekezések 36. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: 

problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Generalia, 
Szeged. http://mek.oszk.hu/04400/04468 

• Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. Lexikográfia Kiadó, Pécs.  
Ajánlott irodalom: 

• Atkins, S. – Rundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford, Oxford 
University Press. 

• Hartmann, R.R.K. & James, G 1998. Dictionary of Lexicography. Routledge, London & New York. 
• Bergenholtz, Henning – Tarp, Seven (eds.) 1995. Manual of specialised lexicography. John Benjamins, 

Amsterdam–Philadelphia. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs 1999. Számítógéppel emberi nyelven. SZAK Kiadó, Bicske. 
• Fóris Ágota – Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – 
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Supplementum 2.) BDF, Szombathely. 
• Országh László (szerk.) 1966. Szótártani tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szilágyi N. Sándor 1996. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi 

Tankönyvtanács, Kolozsvár. 
 

MID 0052 A fordítás elmélete és gyakorlata 
Tantárgy felelıse: 
Balogh Tamás  PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0071 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é  

Tantárgy elıadója/i: 
Balogh Tamás 

Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a résztvevık megismerjék a fordítástudomány alapvetı fogalmait, eredményeit és a 
fordítás nyelvtanulásban való alkalmazásának módszereit. Az órákon az elmélet megismerése mellett a 
módszerek nyelvórai, gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fıbb témakörök a következık: a fordítástudomány fogalma; a legfontosabb iskolák és elméletek; fordítás a 
nyelvórán; a fordítás megjelenése a különbözı nyelvtanítási módszerekben; fordítás a kommunikatív 
nyelvtanításban; a fordítás nyelvi elıkészítése; szótárhasználat; önálló tanulás és fordítás; szövegtípusok és 
technikák.  
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók feladatai: mini-óra megtervezése és megtartása a csoportnak; referátum egy kiadott témáról; a 
feladott cikkek rendszeres olvasása, otthoni feladatok elkészítése, zh eredményes megírása. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bárdos, Jenı (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest.  

• Károly Krisztina (2007): Szövegtan és fordítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Klaudy Kinga (2007): Nyelv és fordítás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Klaudy Kinga (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• House, Juliane (2009): Translation. Oxford University Press, Oxford. 
• Klaudy Kinga (2004): Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy Kinga – Bart István (2003): EU-fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása angolról 

magyarra. Corvina, Budapest. 
• Mamkjaer, Kristen (szerk.) (2005): Translation and Language Teaching. St. Jerome Publishing. 
• Steiner, George (1992): Bábel után. Nyelv és fordítás. Corvina, Budapest. 
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MID 0061 Nyelvpolitika, nyelvoktatás-politika 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0010, 0020 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é  

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar nyelvvel nyelvpolitikai aspektusból, így többek 
között a kevéssé ismert és tanított nyelv és a veszélyeztetett nyelv, a nyelvi asszimiláció és a nyelvmegırzés 
fogalmával, rálátásuk legyen a tannyelv-politikára, a kétnyelvő oktatás nyelvpolitikai szempontjaira, valamint 
az idegennyelv-oktatás politikára. A szemináriumok során a hallgatók önállóan dolgozzák fel a fontosabb 
nyelvpolitikai dokumentumokat, megismerkednek az Európai Unió nyelvi honlapjaival, valamint rövid 
beszámolók formájában rendszeresen figyelemmel kísérik a kevéssé ismert és tanított nyelvek helyzetét, 
oktatási anyagaiknak fejlesztését és a nyelv terjesztésére vonatkozó törekvéseket és módszereket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Nádor Orsolya 2002. Nyelvpolitika. BIP, Budapest. 
• Nádor Orsolya – Szarka László (szerk.) 2003. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-

Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Szépe György –Derényi András (szerk.) 1999. Nyelv, hatalom, egyenlıség. Nyelvpolitikai írások.  

Corvina, Budapest.  
Ajánlott irodalom: 

• Csernusné Ortutay Katalin – Forintos Éva 2000. Nyelvi jogok. Veszprém. 
• Dalby, A. 2002. Language in Danger. How language loss threatens our future. Penguin Group, 

London. 
• Kontra Miklós (szerk.) 2005. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. FKI-Lilium Aurum 

Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely. 
• Nádor Orsolya 2008. Teaching of Less Widely used Languages in Europe and Language Politics. In: 

Johanna Laakso (ed.) Teaching Hungarian in Austria. Perspectives and Points of Comparison. LIT 
Verlag, Wien. 57–64. 

• Spolsky, Bernard 2004. Language Policy. CUP, Cambridge. 
• Vámos Ágnes 2008. A kétnyelvő oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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MID 0071 Kommunikáció és pragmatika 
Tantárgy felelıse: 

Dér Csilla PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0030 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é  

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a nyelvi tevékenységet mint szociokulturális jelenséget vizsgálja. A meghatározó pragmatikai és 
kultúramodelleket állítja középpontba, s ezeken keresztül vizsgálja számos nyelvi és kulturális jelenség 
hátterét. Foglalkozik a pragmatika formális és funkcionális értelmezésével, a  kognitív és szociokulturális 
szempontokat együttesen érvényesítı funkcionális pragmatikai irányzatok fı jellemzıivel: a nyelvhasználattal 
mint társas megismerı tevékenységgel. A szeminárium fontos része a magyar mint idegen nyelvre vonatkozó 
pragmatikai sajátosságok feltárása, az interkulturális kompetencia megismerése, elsajátítása, illetve a 
nyelvhasználatban megjelenı kulturális változatok adekvát értelmezése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, ZH, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falkné Bánó Klára 2008. Kultúraközi kommunikáció: az interkulturális menedzsment aspektusai. 
Perfekt, [h. n.].  

• Hidasi Judit 2004. Interkulturális kommunikáció. Második kiadás. Scolar Kiadó, Budapest. 
• Pelcz Katalin 2005. Az interkulturális szemlélet hatása a magyar mint idegen nyelv 

oktatásában.Hungarológiai Évkönyv 6: 114–122. 
• Piros Borbála 2006. Az interkulturális dimenzió bevonása a magyar mint idegen nyelv oktatásába. 

Hungarológiai Évkönyv 7: 90–96. 
• Róka Jolán – Sandra Hochel 2009: Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó 

világban. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola, Budapest. 
• Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Szili Katalin 2006a. A magyar mint idegen nyelv tanítása az ezredfordulón. In: Hegedős Rita –Nádor 

Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 145–160.  
• Szili Katalin 2006b. Grammatika – pragmatika? THL2 Journal of Teaching Hungarian as a 2nd 

Language and Hungarian Culture. 22–28. 
• Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 479–494. 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128410.pdf  
• Tátrai Szilárd 2006. A nagy esernyıcsel. (A pragmatikai szemlélet alkalmazásának lehetıségei) THL2 

Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture. 29–35. 
http://epa.oszk.hu/01400/01467/00002/pdf/029-035.pdf 

• Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés.  Budapest: Tinta 
Kiadó. 11–17, 25–50, 51–68, 68–99, 126–152. 
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Ajánlott irodalom: 
• Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) 1997. Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris 

Kiadó, Budapest.   
• Udvarhelyi Éva Tessza 2007. Vándorok kultúrák között. Az interkulturális tanulásról külföldre készülı 

fiataloknak. [k. n.], Budapest. 
• Hidasi Judit (szerk.) 1992. Kultúra, viselkedés, kommunikáció: Külkereskedıknek, idegenvezetıknek, 

diplomatáknak, utazóknak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
• Hidasi Judit (szerk.) 1998. Szavak, jelek, szokások: a nemzetközi kommunikáció könyve. Windsor 

Kiadó, [h. n. ]. 
• Hidasi Judit (szerk.) 2007. Kultúrák@kontextusok.kommunikáció. Perfekt, [h. n.]. 
 

MID 0080, 0081 Mérés és értékelés 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita  PhD 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 15 
L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0310 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é  

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita 

Bölcskei Andrea 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum, 
házi dolgozat és 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a nyelvtanulás hatékonyságának, az idegen nyelvi kompetenciák fejlıdésének megítélésére 
használt tanári technikák megismerése, eredményes alkalmazásuk elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdos Jenı (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Fóris Ágota (2008): A mérés szerepe a nyelvtudományi kutatásokban. Magyar Terminológia 2: 167–

188. 
• Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. Kulturális Együttmőködési 

Tanács Közoktatási Bizottság Élı Nyelvek Osztálya Strasbourg. Pedagógus Továbbképzési 
Módszertani és Információs Központ Kht. 2002. (www.nyat.hu) 

• Vígh Tibor (2005): A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai. Magyar Pedagógia 4: 381-407. 
www.magyarpedagogia.hu/document/Vigh_MP1054.pdf 

Ajánlott irodalom: 
• Bárdos Jenı (2003): A nyelvtudás megítélésének korlátai. Iskolakultúra 13. 8: 28–39. 
• Einhorn Ágnes (2006): A vizsgafeladat fejlesztésének folyamata és kritériumai. Új Pedagógiai Szemle 
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1. 67–74. 
• McNamara, T. (2000): Language Testing. Oxford University Press, Oxford. 
• Némethné Hock Ildikó (1998): Idegen nyelvi mérés- és vizsgatechnika. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém 
 
 

MID 0110 A történeti-összehasonlító nyelvészet elmélete 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v  

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, a magyar nyelv történetérıl való nyelvészeti gondolkodás továbbfejlesztése, különösképpen a 
történeti-összehasonlító módszer alapjainak alkalmazásával és bemutatásával. A történeti-összehasonlító 
nyelvészet kialakulása, forrásai, elızményei, a 17–18. századi összehasonlító nyelvészet (Benkı, Sajnovics, 
Gyarmathi stb.). A történeti-összehasonlító módszer, a belsı rekonstrukció. Hangtani, alaktani és mondattani 
rekonstrukció, a szókincs rekonstrukciója. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• ZH 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bynon, Theodora 1997. Történeti nyelvészet. Osiris, Budapest. 
• Máté Jakab 2003. A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Cser András 2000. A történeti nyelvészet alapvonalai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 
• Hegedős József 2003. Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Tegyey Imre–Vekerdy József 1989. Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Zsirai Miklós 1994. Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- 

és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Trezor, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
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MID 0111 A nyelvrokonság bizonyítékai 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Honti László 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A világ nyelveinek túlnyomó többsége nem izoláltan létezik, hanem sokuk genetikai és areális kapcsolatban 
van más nyelvekkel. Az egymással genetikai kapcsolatban állókat nyelvcsaládokba soroljuk be. A rokoni 
kapcsolatokat a történeti-összehasonlító nyelvtudomány segítségével nyomozhatjuk ki és bizonyíthatjuk be. E 
tudományág a közös szókincs felderítésével, a rokon nyelvek közös szókincsének hangmegfelelési 
rendszerével, az egymással összetartozó alaktani elemekkel és a közös mondattani sajátosságokkal foglalkozik. 
Ezek tisztázása után hozzávetıleges kép alkotható a rokon nyelvek közös elızményének (vagy 
elızményeinek), az ún. alapnyelvnek (vagy alapnyelveknek) a rendszerérıl, rekonstruálásáról. Az elıadás 
során megismerjük a magyar nyelv kialakulásának útját az uráli alapnyelvtıl a finnugor és az ugor alapnyelven 
át az önálló magyar nyelv létrejöttéig. Mindennek a bemutatása tudománytörténeti háttérben történik, melynek 
során szó lesz a más nyelvekkel és más nyelvcsaládokkal való rokonítgatási próbálkozásokról is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bereczki Gábor 2003. A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó, Budapest. 
• Domokos Péter 1998. Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az ıstörténet kérdéskörének 

visszhangja irodalmunkban. 2., átdolgozott kiadás. Universitas Kiadó, Budapest. 
• Hajdú Péter 1981. Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Rédei Károly 2003. İstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Második, bıvített 

kiadás. Balassi Kiadó, Budapest. 
• Róna-Tas András 1978. A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Gondolat, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
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MID 0120 Grammatikai elemzések 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Dér Csilla 
Hegedős Rita 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus fı célja, hogy a leíró grammatikát, a grammatikai elemzést és annak iskolai tanítását tárgyalja. 
Bemutatja a referenciális és az iskolai grammatikák közötti azonosságokat és különbségeket. Fontos 
témakörök: A magyar nyelv morfológiájának fı kérdései. A morfémák kategorizálása, funkcióik leírása. 
Morfofonológiai, morfoszintaktikai és morfopragmatikai jelenségek. Funkcionális szófajtan. A mondattan 
elméleti és módszertani kérdései (funkcionális keretben). A szintaktikai szerkezetek fajtái és fı jellemzıi. A 
mondatépítı funkciók: az eset, a szórend, a topik, a modalitás, a határozottság és a nézıpont. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre;  
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ladányi Mária 1999. Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek 
alkalmazhatósága a magyarra. Magyar Nyelv 95: 166–179. 

• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter 1998. Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest: 
Alaktan.  

• Kugler Nóra 2000. A mondattan általános kérdései. In: Keszler B. (szerk.): Magyar grammatika. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 369–393. 

• Elekfi László 2004. Predikatív viszonyok. Modern Filológiai Közlemények 5–27.  
• Kugler Nóra 2003. A modalitás. In: Uı: A módosítószók funkciói. Akadémia Kiadó, Budapest. 11–33. 
• Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Mondattan. In: Tolcsvai Nagy G. (szerk.), Osiris Nyelvtan, 

Osiris, Budapest. (tervezett megjelenés) 
Ajánlott irodalom: 

• Givón, Talmy Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John 
Benjamins. Vol. I. 2001. 43–104. 105–171. 

• Kiefer Ferenc 2000. Morfológiai elméletek. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. 
Morfológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 51–73. 

• Kiefer Ferenc 2003. Morfopragmatikai jelenségek a magyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 
XX. 107–128. 

• Elekfi László 1986. Petıfi verseinek mondattani és formai felépítése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 17–
21, 24– 32, 36– 43. 

• Pléh Csaba 1998. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris, Budapest. 
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MID 0131 Nyelv, társadalom, kultúra 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea 
Nádor Orsolya 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, házi 
dolg., ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a korábban megszerzett, több részdiszciplínához tartozó ismereteket rendszerezze, a 
legújabb szakmai eredményekkel tovább bıvítse. Mindezt a gyakorlatban használható tudás formájában kínálja 
fel a hallgatóknak, különös tekintettel azokra a kérdéskörökre, amelyek a mai tanári munkában 
megkerülhetetlenek: a társadalmi, a szociokulturális nyelvi normák egymáshoz való viszonya és 
értékösszetevıi; a tanár eredményes viszonyulási formái a tanulók és környezetük vernakuláris 
nyelvváltozatához, a dialektusokhoz, a szociolektusokhoz, a sztenderdhez; a kétnyelvő, a roma gyerekek 
anyanyelviségéhez stb. Ahol a téma lehetıvé teszi, a kurzus kitér a MID speciális területeire is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• házi dolgozat 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı 1996. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték, közösség. Budapest, Gondolat Kiadó. 

Ajánlott irodalom: 
• Borbély Anna 2006. Kétnyelvőség és többnyelvőség. In: Kiefer F. (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 595–627. 
• Heltainé Nagy Erzsébet 2004. Hagyomány, nyelv és nyelvmővelés. In. Büky László (szerk.)  
• Héra Gábor–Ligeti György 2005. Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris 

Kiadó, Budapest. 
• Huszár Ágnes 2009. Bevezetés a gendernyelvészetbe. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Nyelvleírás, nyelvmővelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.  41–53. 
• É. Kiss Katalin 2004. Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kiss Jenı 2003. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest. 
• . 
• Nádasdy Ádám 2006. Mi köze a nyelvnek a társadalomhoz? In. Poszler György (szerk.) A 

társadalomtudományok szerepe a változó világban. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 46-56. 
• Réger Zita 1990. Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. MTA, Budapest. 
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MID 0141 Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés 
Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Dér Csilla 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, házi 
dolg., ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az anyanyelvoktatás alapvetı célja a köznyelv (standard) elsajátíttatása, amely a társadalmi mobilitásnak és 
nyelvi versenyképességnek elemi feltétele. A másodlagos nyelvi szocializáció során az oktatás feladata a 
kommunikatív kompetencia fejlesztése, a nyelvi kompetencián kívül a magyarul beszélı közösség 
szociokulturális szabályrendszerének megismertetése és alkalmazása, a különbözı nyelvhasználati színterek, a 
nyelvhasználat társadalmi változatainak elfogadtatása, különös tekintettel a nyelvjárásban beszélı vagy 
nyelvjárásias hátterő diákokra, a funkcionális-szituatív kettısnyelvőségre nevelés, a nyelvi esélyegyenlıség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
— a tanulói személyiség fejlesztésére; 
— szakmai együttmőködésre és kommunikációra; 
— szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre; 
— tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; 
— a pedagógiai folyamat tervezésére; 
— a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére; 
— az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• házi dolgozat 
• ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kiss Jenı 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kiss Jenı szerk. 2001. Magyar dialektológia, Osiris Kiadó, Budapest. 145–156, 218–242. 
• Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris, 

Budapest.  
• Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttmann Miklós (szerk.) 2004. Emberközpontúság a magyar nyelv 

oktatásában és kutatásában. BDF Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VI., BDF BTFK 
Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Szombathely. 

• Tolcsvai Nagy Gábor 1998. A nyelvi norma, Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
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MID 0210 Kisebbségtudományi ismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Nádor Orsolya CSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az, hogy komplex áttekintést adjon a határon túli ıshonos magyar nemzeti kisebbségek, 
valamint a szórványban élı emigráció történetérıl, a többségi nemzettel való kapcsolatainak alakulásáról a 
különbözı politikai idıszakokban. Ezek az objektív tényeken alapuló ismeretek nélkülözhetetlenek a magyar 
nyelv és kultúra leendı tanára számára. 
Az elıadások elıször a kisebbségek tipológiáját ismertetik, és ebben a keretben helyezik el a magyar 
kisebbségek különbözı csoportjait. Ezután elıször a Kárpát-medence ıshonos magyar kisebbségeinek 
történetét, mővelıdésének, anyanyelv-állapotának, oktatási rendszerének helyzetét, valamint a többség és a 
kisebbség viszonyát tárgyaljuk, majd a magyar emigráció néhány nagyobb csoportjával foglalkozunk. Kitérünk 
az Európai Unió kisebbségpolitikájára is, és megvizsgáljuk a csatlakozás hatását a magyar kisebbség életére. A 
hallgató objektív tárgyi ismereteket szerez errıl a fontos magyarságtudományi területrıl, és képes lesz 
külföldiek felé is közvetíteni a tanultakat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László 2008. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
Gondolat, Budapest. 

• Nádor Orsolya – Szarka László. (szerk.) 2003. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-
Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Szarka László 2004. Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségpolitika a 20. századi Kelet-
Közép-Európában. Ister, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Ács Zoltán (szerk.) 1994. Együtt élı népek a Kárpát-medencében Auktor Könyvkiadó, Budapest. 
• Botlik József – Dupka György 1991. Ez hát a hon…Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai 

magyarság életébıl 1918-1991. Mandátum – Universum, Budapest–Szeged. 
• Botlik József – Csorba Béla – Dudás Károly 1994. Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki 

magyarság történetéhez 1918-1993. Hatodik Síp Alapítvány – Új mandátum Könyvkiadó, Budapest–
Szeged. 

• Diószegi László – R.Süle Andrea (szerk.) 1990. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-
1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest. 

• Jelentés a külhoni magyarság helyzetérıl. MEH, Budapest, 2008. (www.nemzetpolitika.gov.hu) 
• Kunz Egon 1997. Magyarok Ausztráliában. Teleki László Alapítvány, Budapest. 
• Torbágyi Péter 2004. Magyarok Latin-Amerikában. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 

Budapest. 
• Tóth László – Filep Tamás Gusztáv (szerk.) 1998-2000. A (cseh)szlovákiai magyar mővelıdés 
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története 1918-1998. I-IV. Ister, Budapest. 
• Várdy Béla 2003. Magyarok az Új Világban. MNYKNT – Anyanyelvi Konferencia, Budapest. 
 
 

 

MID 0220, 0221 Magyar mővelıdéstörténet 
Tantárgy felelıse: 

Csoma Zsigmond 
DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond 
Mészáros Márta 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi és tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I., II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
ZH/referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a magyar mővelıdéstörténet a „Magyar mint idegen nyelv másod-tanárszak” hallgatóinak 
szóljon. Megjelenik ebben a szerteágazó területbıl, a Kárpát-medencei interetnikus kapcsolatrendszer, a 
magyarországi etnikai-vallási kisebbségek és a határon-túli magyar történeti tömbök mővelıdéstörténete, a 
magyar népcsoportok és a népmővészet is. Mindez fontos lehet általános országismeretként és általános 
mővelıdéstörténeti ismeretként egy etnikai-kulturális háttérrel rendelkezı külföldinek is. Kiemelten 
foglalkozunk a mővelıdéstörtént kérdéseivel, korszakaival, tudománytörténetével, a magyar ıstörténet levédiai 
mővelıdéstörténeti emlékeivel, hatásaival, a honfoglalás, a középkor, a koraújkor, a reformáció, és a 
polgárosodás hatásával a magyar mővelıdésre és kulturális életre gyakorolt meghatározó és jellegzetes 
tényezıivel, mind az ökológiai adottságok, az életmód, a mővészetek, a kultúra kapcsolódásaival. 
Mindemellett az európai eszmeáramlatok befolyásával a hazai mővészeti, kulturális , oktatási területeken elért 
eredményeivel. Az egyetem küldetési nyilatkozatának megfelelıen a református-protestáns mővelıdéstörténet 
nagy személyiségeire is kitérünk, munkásságuk, életmővük értékelése révén.  A széles alapokon nyugvó 
kurzus végén megfogalmazzuk, és minden hallgatóban egyértelmővé tesszük a kérdéskört: mi a magyar, ki a 
magyar, miért magyar? 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Braudel, F. 1985. Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Gondolat, Budapest. 
• Dideriks, H. A. et al. 1995. Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társdalomtól a 

gondoskodó államig. Osiris, Budapest. 
• Domanovszky Sándor 1990. Magyar mővelıdéstörténet. Babits Kiadó, Szekszárd. 
• Kósa László (szerk.) 2003. Magyar mővelıdéstörténet. Osiris, Budapest. 
• Magyar Kódex. Magyarország mővelıdéstörténete. 1-6. Kossuth Kiadó, Budapest. 1999–2001. 
• Poór J. (szerk.) 2000. Kora újkori egyetemes történeti szöveggyőjtemény. Budapest. 
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Ajánlott irodalom: 
• Hajnal I. 1936. Az újkor története. Budapest. 
• Hankiss János 1942. Il genio Ungherese. Bp. (Magyarul: A magyar géniusz. Budapest. 1941.) 
• Kramsch, C. 1998 / 2000. Language and Culture. OUP, Oxford. 
• Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 178–185.  
• Szınyi György Endre 2007. A magyar kultúra tanításának súlypontjai. In: Hegedős Rita – Nádor 

Orsolya (szerk.) Magyar nyelvmester. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 176–190.  
 
 

MID 0230, 0231 Kultúratudományi ismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Kovács Árpád DSc 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Árpád 
Hansági Ágnes 

Hermann Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

ıszi Ajánlott félév: 
I.. 

Értékelés módszere: 
kollokvium és 

ZH/referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteire alapozva elmélyítse, áttekintse és rendszerezze a 
kultúratudományok (cultural studies) aktuális kérdéseit, az irodalomtudomány összefüggésében számot vessen 
mindazokkal a konzekvenciákkal, amelyek a jelenkori irodalom- és kultúratudományos gondolkodást 
befolyásolják, értelmezze azokat a kontextusokat, amelyek az irodalomtudomány kultúratudományi fordulatát 
hazai és nemzetközi összefüggésben is befolyásolták, és amely kontextusok e fordulat nyomán jöttek létre.   
Az egy elıadásból és egy szemináriumból épülı tantárgy betekintést kínál a jelentésalkotás kulturális 
feltételrendszerének mőködésébe és ezen feltételrendszerek alakulástörténetébe. Feltárja hatásukat az 
értelmezés módszertanára. Rendszerezi a kulturális elemzés eszköztárát és lehetıségeit, illetve ezek hatását az 
irodalmi szövegértelmezés módszereire.   
Tantárgyelemek:  

1. A kultúratudomány történeti horizontjai, és jelenkori elméleti irányai 
Óratípus: elıadás 
Értékelés: vizsga 
Kreditérték: 2 
Heti óraszám: 2 

2. Kultúra, irodalom, medialitás 
Óratípus: szeminárium  
Értékelés: évközi jegy 
Kreditérték: 2 
Heti óraszám: 2 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel is 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• zh 
• házi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Biczó Gábor – Kiss Noémi (szerk.) 2003. Antropológia és irodalom. Csokonai, Debrecen. 
• Bónus Tibor–Kelemen Pál–Molnár Gábor Tamás 2005. Intézményesség és kulturális 

közvetítés. Budapest, Ráció. 
• Clifford Geertz 2001. Az értelmezés hatalma. Osiris, Budapest. 
• Kulcsár Szabó Ernı – Szirák Péter (szerk.) 2003 Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
  

 
 
 

MID 0310 Újabb nyelvoktatási módszerek 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 15 
L: 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0010, 0020 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v  

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita 

Nádor Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a modern nyelvoktatás súlypontjait, s késıbb képesek 
legyenek a tanultakat a magyar mint idegen nyelv oktatásában alkalmazni.  Az elıadások foglalkoznak a 
magyar mint idegen nyelv oktatásának elméletével és gyakorlatával, az újabb nyelvoktatási módszerekkel, 
azok alkalmazási lehetıségeivel a szakterület hazai és külhoni mővelésében. Az elıadások során a hallgatók 
megismerik a nyelvi tartalom és a készségek problémáit, a módszertani útkereséseket a fordító-grammatizáló 
módszertıl a kommunikatív módszerig, majd a századforduló fejleményeit: a természetes módszert, 
neurolingvisztikai terápiák módszereit, a frazeológiai módszert;a  célnyelvő szaktárgy-oktatást, a 
feladatközpontú nyelvtanítást a 
nyelvoktatás különbözı oktatási formáiban és életkoraiban; valamint a migránsok nyelvoktatását és az iskolai 
és kiscsoportos nyelvoktatás sajátosságait.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai mérés és értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel is 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a pedagógiai folyamat tervezésére, a csoportdinamika alkalmazására 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
- az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• zh 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdos Jenı 2005. Élı nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 
• Medgyes Péter 1995. A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös Kiadó, Budapest. 
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Ajánlott irodalom: 
• Grotjahn, Rüdiger 1964. Testtheorie: Grundzüge und Anwendungen in der Praxis. In: Wolff, Armin/  
• Halliday, M.A.K., Angus McIntosh, and Peter Strevens (eds.): The Linguistic Sciences and Language 

Teaching. Indiana University Press, Bloomington.  
• Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. Kulturális Együttmőködési 

Tanács Közoktatási Bizottság Élı Nyelvek Osztálya Strasbourg. Pedagógus Továbbképzési 
Módszertani és Információs Központ Kht. 2002. Budapest. 

• Mitchell, R. and Myles, F. 2006. Second Language Learning Theories. Hodder Arnold, London. 2nd 
edition. 

 
 

MID 0321 A magyar mint idegen nyelv tanítása I. Tananyagismeret és tankönyvelemzés 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0310 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita 

Nádor Orsolya 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, Zh, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a hazai és külföldi könyvárusi forgalomban lévı magyar 
nyelvkönyvekkel, azok szerkezetével, tartalmával – különös tekintettel a legnépszerőbb tananyagokra. A félév 
során a hallgatók megismerkednek az egy- két- és többnyelvő tankönyvek, a multimédiás anyagok és 
segédanyagok, valamint a nyelvvizsgára való felkészítés céljára készült anyagok típusaival, szerkezetével, 
illetve megtanulják, hogyan kell egy adott nyelvi szinthez, vizsgatípushoz és didaktikai célhoz tankönyvet és 
segédanyagokat választani.  
Az egyes témák:  
- Pedagógiai és tanulói nyelvtan, nyelvkönyv, feladatgyőjtemény: a rendelkezésre álló írott anyagok 
csoportosítása 
- multimédiás, hangzós anyagok 
- az egyes tananyagok módszertani jellemzıinek, eljárásainak vizsgálata  
   - szociokulturális, nyelvtani haladási, kommunikatív, szórakoztató, informatív stb. szempontok szerint 
   - magyar és nem magyar szerzık tankönyvei 
   - Mit tanulhatunk a régi nyelvkönyvekbıl? Böngészés a XVIII-XIX. sz. egy-egy jelentısebb alkotásában 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai mérés és értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel is 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a pedagógiai folyamat tervezésére, a csoportdinamika alkalmazására 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
- az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• zh 
• házi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kurtán Zsuzsa 2001. Idegen nyelvi tantervek NTK, Budapest. 126–148. 
• Karlovitz János 2001. Tankönyv – elmélet és gyakorlat. NTK, Budapest. 
• Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 85–93. 
• Zalánné Szablyár Anna – Petneki Katalin 1997. Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? Soros Alapítvány, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Cunnigsworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Heinemann, London. 
• Szita Szilvia – Görbe Tamás 2009. Gyakorló magyar nyelvtan. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Vizsgált anyagok: A forgalomban lévı tankönyvek, nyelvtanok, elektronikus anyagok  
 
 
 
 
 

MID 0322 A magyar mint idegen nyelv tanítása II. Technikák és munkaformák 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0321 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita 

Nádor Orsolya 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, Zh, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar mint idegen nyelv tanításának az egyes 
intézménytípusokban alkalmazott módszereivel, különös tekintettel a kommunikatív és a kooperatív 
módszerekre. Megismerkednek a nyelvi hiba, valamint a hibajavítás fogalmával és módszereivel is. Az oktatás 
során a didaktikai eszközök választása nem csupán a helyszíntıl függ, hanem a hallgatók motivációjától, 
céljától, elıképzettségétıl, kulturális hátterétıl, illetve a tanár személyiségétıl és az oktatás tárgyi feltételeitıl 
is – ezekrıl az összetevıkrıl szólnak az egyes szemináriumok. A hallgatók ellátogatnak a különféle 
intézményekbe is, hogy személyes tapasztalatot szerezzenek. A munkamódszer kiscsoportos foglalkozásokra, 
kooperatív tanulási helyzetek kipróbálására, mikro-órák tartására, önálló feltáró és értékelı munkára épülı 
szeminárium. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai mérés és értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra – más tudományszakok képviselıivel is 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a pedagógiai folyamat tervezésére, a csoportdinamika alkalmazására 
- a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
- az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum 
• zh 
• házi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdos Jenı 2000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapja és gyakorlata. NTK, Bp. 
• Giay Béla 2006. A magyar mint idegen nyelv / hungarológia oktatásának módszertani alapkérdései. In: 

Hegedős R. – Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 125–145. 
• Szili Katalin 2006. A magyar mint idegen nyelv tanítása az ezredfordulón. Hegedős R. – Nádor O. 

szerk. Magyar nyelvmester. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 145–160. 
• Nádor Orsolya 2006. A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia intézményrendszere. In: Hegedős 

R. – Nádor O. szerk. Magyar nyelvmester. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 47–64. 
Ajánlott irodalom: 

• Csonka Csilla 2006. A magyar mint idegen nyelv tanulója. In: Hegedős R. – Nádor O. szerk. Magyar 
nyelvmester. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 161–169. 

• Jónás Frigyes 2006. A magyar mint idegen nyelv tanára. In: Hegedős R. – Nádor O. szerk. Magyar 
nyelvmester. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 170–175. 

• Medgyes Péter 1995. A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 
• Szili Katalin 2006. Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyart idegen nyelvként oktató 

tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 
 
 
 
 

MID 0323 A magyar mint idegen nyelv tanítása III. Tanítási gyakorlat 
Tantárgy felelıse: 

Hegedős Rita PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MID 0321 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Hegedős Rita 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
gyakorlat 
értékelése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanítási gyakorlat a tanár szakosok számára kötelezı tantárgy. Célja, hogy a hallgatók szakszerő irányítással, 
valamely neves köz-, felsıoktatási vagy felnıttoktatási intézményben a gyakorlatban is tapasztalatokat 
szerezzenek a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása területén, és megtanulják, hogy a magyar 
nyelv a magyar kultúra tanításának az egyik legfontosabb eszköze.  
A hallgató feladata a tananyagkészítés, a projektmunka megszervezése és a személyre szabott oktatás. A 
csoportos oktatás jellemzıinek megfigyelése és alkalmazása a kommunikatív nyelvoktatásban.  
A gyakorlat során a hallgató portfoliót készít, amely elkíséri majd a késıbbi pályáján. A KRE hallgatóinak 
elsıdleges gyakorlóhelye a Balassi Intézet, amelynek nyelvtanfolyami képzései FAT akkreditációval, 
hungarológus képzése pedig BA akkreditációval rendelkezik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
- a tanulói személyiség fejlesztésére 
- a pedagógiai mérés és értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 
- szakmai együttmőködésre és kommunikációra 
- szakmai fejlıdésben elkötelezettségre, önmővelésre 
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 
- a pedagógiai folyamat tervezésére 
- az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 
- a tanulási folyamat szervezésére és irányítására   
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A tantárgy jellege miatt kötelezı olvasmány nem adható meg. 
 
Ajánlott irodalom: 

• Bárdos Jenı 2000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapja és gyakorlata. NTK, Budapest. 
• Hegedős Rita – Nádor Orsolya (szerk.) 2006. Magyar nyelvmester. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Medgyes Péter 1995. A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Medgyes Péter 1997. A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 
• Szili Katalin 2006. Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyart idegen nyelvként oktató 

tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest. 
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5.2. TERMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
 
A mesterképzési szak megnevezése: terminológia (Terminology) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles terminológus 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Terminologist 

 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 

5.2.1. Mintatanterv terminológia mesterképzési szakos hallgatók számára 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

Elméleti alapozás I. 
A modul (nem nyelvész végzettségőeknek) 

KV Bevezetés a filozófiába 
TER 
0010 

 30/v/3    

KV 
Nyelvészeti alapozás I. 
Bevezetés a 
nyelvtudományba elıadás 

TER 
0020 

 30/v/2    

KV 
Nyelvészeti alapozás II. 
Nyelvészeti filológia 
szeminárium 

TER 
0021 

 30/é/2    

KV 
Nyelvészeti alapozás III. 
Általános nyelvészet 
szeminárium 

TER 
0022 

 30/é/4    

KV 
Nyelvészeti alapozás IV. 
Jelentéstan szeminárium 

TER 
0023 

  30/é/2   

KV Helyesírás 
TER 
0031 

 30/é/2    

 Összesítés:   150/13 30/2   
B modul (nyelvész végzettségőeknek) 

KV 
Matematika és statisztika 
elıadás 

TER 
0040 

 30/v/2    

KV 
Matematika és statisztika 
szeminárium 

TER 
0041 

 30/é/2    

KV Közgazdaságtan I. 
TER 
0050 

 30/v/3    

KV Közgazdaságtan II. 
TER 
0060 

TER 
0050 

 30/v/3   

KV 

A természettudományok, a 
társadalom és a nyelvészet 
összefüggései – rendszertani 
alapok 

TER 
0071 

 
 60/é/5    
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 Összesítés:   150/12 30/3   
Elméleti alapozás II. 

K Ismeretelmélet és logika 
TER 
1010 

 30/v/3    

K 
Nyelvészeti alapok 
Leíró nyelvészet elıadás 

TER 
1020 

 30/v/3    

K 
Nyelvészeti alapok 
Leíró nyelvészet szeminárium 

TER 
1021 

 30/é/2    

K 
Kommunikáció és pragmatika 
elıadás 
 

TER 
1030 

 30/v/3    

K 
Kommunikáció szeminárium 
 

TER 
1031 

 30/é/2    

K 
Pragmatika szeminárium 
 

TER 
1032 

  30/é/2   

 
Összesítés: 
 

  150/13 30/2   

Szakmai törzstárgyak 

K Jelentéstan elıadás 
TER 
2010 

  15/v/2   

K Jelentéstan szeminárium 
TER 
2011 

  30/é/2   

K Névtani ismeretek elıadás 
TER 
2020 

  30/v/2   

K 
Névtani ismeretek 
szeminárium 

TER 
2021 

  30/é/2   

K 
Szóalaktan, szóalkotás, 
terminusalkotás I. elıadás 

TER 
2030 

  15/v/1   

K 
Szóalaktan, szóalkotás, 
terminusalkotás I. 
szeminárium 

TER 
2031 

  30/é/2   

K 
Szóalaktan, szóalkotás, 
terminusalkotás II. elıadás 

TER 
2040 

   15/v/1  

K 
Szóalaktan, szóalkotás, 
terminusalkotás II. 
szeminárium 

TER 
2041 

   15/é/1  

K 
Terminológia, lexikográfia I. 
elıadás 

TER 
2050 

  30/v/2   

K 
Terminológia, lexikográfia II. 
elıadás 

TER 
2060 

TER 
2050 

  30/v/2  

K 
Terminológia, lexikográfia 
III. szeminárium 

TER 
2061 

TER 
2060 

   30/é/2 

K 
Nyelvpolitika, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok I. elıadás 

TER 
2070 

   15/v/1  

K 
Nyelvpolitika, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok I. szeminárium 

TER 
2071 

   15/é/1  

K 
Nyelvpolitika, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok II. elıadás 

TER 
2080 

    15/v/1 

K 
Nyelvpolitika, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok II. szeminárium 

TER 
2081 

    15/é/1 

K Korpusznyelvészet elıadás 
TER 
2090 

  30/v/2   
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K 
Korpusznyelvészet 
szeminárium 

TER 
2091 

  30/é/2   

K 
Terminológia-menedzsment, 
terminográfia, dokumentáció 
elıadás 

TER 
3010 

   30/v/2  

K 
Terminológia-menedzsment, 
terminográfia, dokumentáció 
szeminárium 

TER 
3011 

   60/é/4  

K 
Szabványosítás, 
minıségirányítás elıadás 

TER 
3020 

TER 
2080, 
2050 

  30/v/2  

K 
Szabványosítás, 
minıségirányítás 
szeminárium 

TER 
3021 

TER 
2080, 
2050 

  30/é/2  

 
Összesítés: 
 

   240/17 240/16 60/4 

Differenciált szakmai ismeretek 
Kötelezıen választható 

KV Adatbázisok kezelése elıadás 
TER 
4010 

TER 
2080 

  30/v/2  

KV 
Adatbázisok kezelése 
gyakorlat 

TER 
4011 

 

TER 
2080, 
2060 

   60/é/8 

KV 
Fogalomalapú 
információkezelés elıadás 

TER 
4020 

TER2080    30/v/2 

KV 
Fogalomalapú 
információkezelés 
szeminárium 

TER 
4021 

TER 
2080, 
2060 

   30/é/4 

KV 
Számítógépes nyelvészet 
elıadás 

TER 
4030 

TER 
2080 

   30/v/2 

KV 
Számítógépes nyelvészet 
szeminárium 

TER 
4031 

TER 
2080,206

0 
   30/é/4 

KV A fordítás elmélete 
TER 
4040 

   30/v/2  

KV A fordítás gyakorlata 
TER 
4041 

    30/é/2 

KV 
Szabványosítás, 
minıségirányítás 

TER 
4051 

TER 
3010, 
3011 

   30/é/4 

 
Összesítés: 
 

    60/4 240/26 

Szabadon választható 

SZV 
A tudományos kutatás és 
közlés elıadás 

TER 
5010 

   30/v/2  

SZV 
A tudományos kutatás és 
közlés szeminárium 
 

TER 
5011 

    30/é/2 

SZV Projektmenedzsment 
TER 
5021 

    30/é/2 

SZV 
A terminológia oktatási 
vonatkozásai, 
kompetenciafejlesztés elıadás 

TER 
5030 

    30/v/2 
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SZV 

A terminológia oktatási 
vonatkozásai, 
kompetenciafejlesztés 
szeminárium 

TER 
5031 

    30/é/2 

SZV 
Új irányzatok a 
terminológiában 

TER 
5041 

   30/é/2  

 Összesítés:     60/4 120/8 
 

 Szakdolgozat, záróvizsga      20 
 Összesítés:   450/38 330/24 360/24 420/38 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 480 330 360 420 
Vizsgák száma 7 6 8 4 
Félévközi jegyek száma 7 6 5 10 
Összes felkínált kredit 38 24 24 38 
Javasolt kreditmennyiség 38 24 24 38 
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5.2.2. Terminológia mesterképzési szak tantárgytematikái 

TER 0010 Bevezetés a filozófiába 
Tantárgy felelıse: 
Vassányi Miklós PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Vassányi Miklós 
Kendeffy Gábor 

 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes filozófiai eszköz (organon, 
instrumentum). Az arisztotelészi logika tárgya és felépítése. Logikai alapfogalmak. Antik és modern logika 
különbsége: a modern logika fogalomváltozásai (indukció- és dedukció-fogalom kapcsán): Margitay T.: Az 
érvelés mestersége, V. fejezet (91-119). 2. Ismeretelmélet és tudományfilozófia: Descartes: Negyedik 
meditáció; Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete (részlet); Polányi M.: Személyes tudás (részlet). 3. Az 
általános metafizika (ontológia) mint a lét és a létezı (szubsztancia) határozmányainak tudománya: Antik 
ontológia: Arisztotelész Metafizika VII/1-3 (kézirat) és Kategóriák 5. fejezet. Modern ontológia: Kant 
létfogalma a Metafizikai elıadásokban. 4. Racionális kozmológia: A világ fogalma: Arisztotelész: De caelo/I, 
Giordano Bruno: A végtelenrıl, a világegyetemrıl és a világokról/5. 5. Természetfilozófia: Arisztotelész: A 
keletkezésrıl és pusztulásról; Leibniz: A természet és a kegyelem ésszerően megalapozott elvei; Kant: A 
természettudomány metafizikai alapelvei (részlet). 6. Racionális pszichológia: A lélek fogalma az antik és 
modern filozófiában. Platón: Phaidón; Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról/VI, A lélek szenvedélyei/I; 
Locke: ‘thinking matter’-hipotézis: Értekezés az emberi értelemrıl, IV/iii/6. 7. Racionális teológia: A filozófiai 
istenfogalom, klasszikus istenérv-típusok: Kant: Isten léte demonstrációjának egyetlen lehetséges bizonyítási 
alapjáról; Fénelon: Értekezés Isten létérıl és tulajdonságairól/I. rész: 7-60.; R. Swinburne: Van Isten? 8. 
Teodicea és az akaratszabadság problémája: Pál apostol: A rómaiakhoz írott levél; Szt. Ágoston: A szabad 
akaratról/3; Leibniz: Teodicea/1 (részlet). 9. Etika: Arisztotelész: Nikomakhoszi etika/2; Hume: Értekezés a 
morál alapelveirıl 1-3 és 9. 10. Jogfilozófia: Hegel: A jogfilozófia alapvonalai (részlet). 11. 
Társadalomfilozófia és politikafilozófia: Arisztotelész: Politika/I; Rousseau: A társadalmi szerzıdésrıl/1. rész. 
12. Történetfilozófia: Vico: Az új tudomány (Bevezetés); Condorcet: Az emberi szellem fejlıdésének vázlatos 
története/1-4 és 10.; Fichte: A jelenlegi kor alapvonásai/1 és 17. 13. Nyelvfilozófia. A nyelv eredetének 
kérdése: Platón: Kratülosz; Locke: Értekezés az emberi értelemrıl/IV (részlet); Herder: A nyelv eredetérıl/II 
(részlet). 14. Mővészetfilozófia: Baumgarten: Esztétika; Schelling: A mővészet filozófiája (részlet). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismerik a filozófia elméletét és módszereit; A hallgatók megismerik a legfontosabb filozófiai 
irányzatokat; a hallgatók elsajátítják a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

•  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Arisztotelész. „Kategóriák,” 4-5. fejezet. In Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika, ford. 
Sarkady J. et al. Budapest: Kossuth, 1997, 76-85.  

• Arisztotelész. „A keletkezésrıl és pusztulásról.” Magyar Filozófiai Szemle 1988/3-4, melléklet. 
• Arisztotelész. Metafizika, VII/1-3 (kézirat). 
• Arisztotelész. Politika/I. Ford. Szabó M. Budapest: Gondolat, év nélkül. 5-33.  
• Baumgarten. Esztétika, Prolegomena és Heurisztika I-II (§§ 1-46). Ford. Bolonyai G. Budapest: 

Atlantisz, 1999, 11-29.  
• Bruno, Giordano. „A végtelenrıl, a világegyetemrıl és a világokról,” 5. párbeszéd. In Bruno, G.: Két 

párbeszéd, ford. Szemere S. Budapest: Magyar Helikon, 1972, 267-300.  
• Condorcet. Az emberi szellem fejlıdésének vázlatos története/1-4 és 10. Ford. Pıdör L. Budapest: 
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Gondolat, 1986. 70-113 és 239-270.  
• Descartes. Elmélkedések az elsı filozófiáról, VI. elmélkedés. Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 

1994, 79-108.  
• Fichte. „A jelenlegi kor alapvonásai.” In Válogatott filozófiai írások, szerk. Márkus Gy. Budapest: 

Gondolat, 1981. 416-428. és 681-698.  
• Hegel. A jogfilozófia alapvonalai, Bevezetés. Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1983, 25-64.  
• Hume. „Enquiry Concerning the Principles of Morals”/1-3 és 9. In Enquiries Concerning Human 

Understanding and Concerning the Principles of Morals. Ed. P. H. Nidditch. Clarendon: Oxford, 
1975. 169-204 és 268-284.  

• Kant. „Isten léte demonstrációjának egyetlen lehetséges bizonyítási alapjáról,” Elsı fejezet. In Kant, I., 
Prekritikai írások, ford. Mesterházi M. et al. Budapest: Osiris, 2003, 119-142.  

• Kant. „Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft”/Erstes Hauptstück. In Schriften zur 
Naturphilosophie, ed. W. Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. 25-46.  

• Kuhn, Th. A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris, 2000. 
• Leibniz. „A természet és a kegyelem észben megalapozott elvei.” In: Válogatott filozófiai írások, ford. 

Endreffy Z. és Nyíri T. Budapest: Európa, 1986. 291-304.  
• Leibniz. Théodicée/I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996. 206-365.  
• Locke. Értekezés az emberi értelemrıl, IV/iii/1-6. Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 2003, 610-615.  
• Margitay T. Az érvelés mestersége, V. fejezet. Budapest: Typotex, 2007, 91-119.  
• Locke. Értekezés az emberi értelemrıl, III. könyv, 1-4. fejezetek. Ford. Csordás D. Budapest: Osiris, 

2003, 449-480.  
• Polányi M. Személyes tudás. Budapest: Atlantisz, 1994. 
• Rousseau. „A társadalmi szerzıdésrıl,” I. könyv. In Rousseau, J.-J.: Értekezések és filozófiai levelek, 

ford. Kis J. Budapest: Magyar Helikon, 1978. 467-487.  
• Schelling. Mővészetfilozófia, Bevezetés és I/1. Ford. Révai G. Budapest: Akadémiai, 1991. 65-93.  
• Vico. Az új tudomány. Ford. Dienes G. és Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1979. 113-141. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

TER 0020, 0021, 0022, 0023 Nyelvészeti alapozás 
Tantárgy felelıse: 

Honti László DSc 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 30 + 30 + 30 
L: 

Kredit: 
2 + 2 + 4 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v +é 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Honti László 
Bölcskei Andrea 

Csontos Nóra 
Dér Csilla 

N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi és tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I. -II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, 
referátum, ZH, 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a nyelvészeti vizsgálatok fıbb területeivel, valamint a nyelvleírás 
módjaival, ezen belül elsısorban a leíró nyelvtan tartalmi összetevıivel.  
Az elıadás: Bevezetés a nyelvtudományba.  
A szemináriumok célja az egyetemi terminológiai tanulmányok nyelvészeti-filológiai megalapozása azok 
számára, akik korábban nem hallgattak ilyen tárgyakat. Cél ezen hallgatók felkészítése a nyelvészeti filológiai 
munkára, a felzárkóztatás. 
Szemináriumok: nyelvészeti filológia, általános nyelvészet, jelentéstan. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók elmélyítik és rendszerezik a nyelvészetre vonatkozó ismereteiket; 
- a hallgatók elsajátítják a legfontosabb nyelvészeti alapfogalmakat, megismerik a nyelvtudomány elveit 

és módszereit; 
- a hallgatók megalapozzák nyelvészeti ismereteiket, elsajátítják a filológiai munka módszereit, 

megismerik a nyelvészeti kutatómunka legfontosabb forrásait. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, Zh, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó, 20032 
• Kenesei István: A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó, 20045 
• Robert A. Robins: A nyelvészet rövid története. Budapest: Tinta – Osiris Kiadó, 1999. 
• Ladányi Mária: A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek. In: Oszkó B., Sipos M. 

(szerk.) Budapesti Uráli Mőhely 4. Uráli Grammatizáló. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete, 
2005, 7–32. 

• Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 44–50. 
• Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Budapest: Balassi Kiadó, 2. átdolgozott, bıvített kiadás, 2001. 
• Bárczi Géza – Benkı Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002/1967. 
Ajánlott irodalom: 

• Alberti Gábor – Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány mőhelyei. Budapest: 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007. 124–138. 

• Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. 

• Honti László (szerk.) A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 

• Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 
• Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.) 2003. A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
• Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó. 2000. (20072) 
• Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Budapest: Typotex. 2005. 19–28. 
• Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.  
• Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének fıbb elméletei és irányzatai. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1998. 
• Szende Tamás: A jelentés alapvonalai. Budapest: Corvina, 1996. 
• Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvészet: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelvır 2005: 348–362. 
• Zsemlyei János: A mai magyar nyelv szókészlete és szótárai. Kolozsvár: Erdélyi Tankönyvtanács, 

2002.  
 

TER 0031 Helyesírás 
Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Sólyom Réka 

N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

 Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

referátum, ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a magyar helyesírásra vonatkozó ismeretek elmélyítése és rendszerezése, helyesírási 
gyakorlat nyújtása, valamint a nyelvi normativitás kérdéseinek elsajátíttatása. A terminológiában legtöbb 
gondot okozó témakörökre helyezve a hangsúlyt: az egybe- és különírás, intézmény- és márkanevek írásmódja, 
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az idegen szavak toldalékolása, a rövidítésekhez kapcsolódó toldalékok stb. A magyar helyesírás szabályainak 
gyakorlati alkalmazását a hallgatók gyakorló tesztek, feladatsorok segítségével mélyítik el. A kurzus keretében 
foglalkoznak a szöveggondozás gyakorlati tudnivalóival, szabályaival, jelöléseivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók elmélyítik és rendszerezik a magyar helyesírásra vonatkozó ismereteiket; 
- a hallgatók elsajátítják a nyelvi normativitással, a köznyelvi helyesírással és a szaknyelvi helyesírással 

kapcsolatos imereteket; 
- a hallgatók elsajátítják a szöveggondozás gyakorlati tudnivalót, szabályait, jelöléseit. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum, Zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, példaanyagában átdolgozott lenyomat. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1994. 
• Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1999. 
• Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Budapest: Krónika Nova Kiadó, 2001. 
• Gyurgyák János: Szerzık és szerkesztık kézikönyve. (Második, átdolgozott kiadás.) Budapest: Osiris 

Kiadó, 2005. 
• É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Budapest: Osiris Kiadó. 2004. 
• Laczkó Krisztina − Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. 
• Sándor Klára: Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv 

kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 381–409. 
• Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. (Nyelvtudományi Értekezések 144.) Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1998. vagy In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
2003. 411–421. 

• Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvi tervezés. Budapest: Universitas Kiadó. 1998. 
Ajánlott irodalom: 
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TER 0040, 0041 Matematika és statisztika 
Tantárgy felelıse: 
Vargha András PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é + v 

Tantárgy elıadója/i: 
Vargha András PhD 

Prıhle Péter PhD 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

 Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

referátum, ZH, 
kollokvium 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja az empirikus nyelvtudomány számára szükséges matematikai statisztikai alapfogalmak 
megismertetése és a legegyszerőbb adatelemzésekhez szükséges elemi jártasság kialakítása alkalmas 
statisztikai programok (ROPstat, SPSS) segítségével. 

Adatok az empirikus nyelvtudományban 
Kérdıívek készítése 
Nyelvi változók és jellemzıik 
Statisztikai adattáblázatok 
A legegyszerőbb leíró statisztikai elemzések 
Változók kapcsolatának vizsgálata 
A statisztikai hipotézisvizsgálat fogalma 
Átlagok egy- és kétszempontos összehasonlítása 
Gyakorisági táblázatok készítése és elemzése 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik az empirikus nyelvtudomány számára szükséges matematikai statisztikai 
alapfogalmakat; 

- a hallgatók elsajátítják a legegyszerőbb adatelemzésekhez szükséges elemi jártasság kialakítására 
alkalmas statisztikai programok használatát. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum, Zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. 

kiadás). Budapest: Pólya Kiadó, 2007. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Alberti Gábor: A matematika a természetes nyelvek leírásában. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006. 
• Gerıcs László – Vancsó Ödön (fıszerk.): Matematika. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 
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TER 0050, 0060 Közgazdaságtan I-II. 
Tantárgy felelıse: 

Bogár László PhD 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
A TER 0060-nak a TER 0050. 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 

Bogár László 
Tantárgy besorolása: 

KV 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi és tavaszi 

 Ajánlott félév: 
I. – II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Közgazdaságtan I. elıadás az alapvetı közgazdasági ismeretekkel ismerteti meg a hallgatókat. A kurzus 
során a hallgatók megismerik a közgazdaságtan tárgyát és módszerét, valamint átfogó képet kapnak 
mikroökonómiai összefüggésekrıl, a piacok mőködésérıl és a fogyasztók viselkedésérıl. 
 
A Közgazdaságtan II. elıadás során a hallgatók megismerik a modern makrogazdasági elmélet kialakulását, 
alapfogalmait, elemzési eszközeit és összefüggéseit. A hallgatók átfogó képet kapnak a nemzetgazdaság 
jövedelmi folyamatairól, a gazdaságpolitikai eszközökrıl, valamint a gazdasági növekedés és a pénzelmélet 
kérdéseirıl. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• a hallgatók megismerik a közgazdaságtan és a vállakozástan alapjait; 
• a hallgatók megismerik a modern makrogazdaságtan alapjait. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Zinhóber Ferenc: Bevezetés a közgazdaságtanba. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2001. ISBN 1218-
6880 

Ajánlott irodalom: 
• Bod Péter Ákos: Közgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó, 2006  

 
 

TER 0071 A természettudományok, a társadalom és a nyelvészet összefüggései – rendszertani alapok 
Tantárgy felelıse: 

Vörös Éva PhD 
Féléves óraszám: 

N: 60 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Vörös Éva 

Pintér Tibor 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

ZH, referátum 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja általános érvényő összefüggések bemutatása a természeti, technikai és társadalmi folyamatok 
között, amelyek segítenek az egyre szélesedı információhalmazban önállóan eligazodni. Az elıadás elsı 
részében ismertetésre kerülnek a természet, a technika és a humán társadalomban általános törvényei, amit a 
fejlıdési folyamat történeti áttekintése követ. Az általános törvények tükrében a kurzus az egyes kiemelt 
területek részletes vizsgálatára koncentrál. A paradigmaváltás a tudományokban, a kultúra fogalomkörének 
változásai, a fogalmi/nyelvi rendszer szerepe a tudományos megismerésben, taxonómia és nómeklatúra 
témakörök kerülnek részletes feldolgozásra. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumokon a hallgatók 
csoportmunkában dolgoznak fel tanulmányokat a természettudományok különbözı területeirıl (biológia, 
fizika, kémia), melyeket a kötelezı és az ajánlott irodalomból válogatnak. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik a természeti, technikai és társadalmi folyamatok közötti általános érvényő 
összefüggéseket; 

- a hallgatók megismerik a tudományokban zajló paradigmaváltást, a kultúra fogalomkörének 
változásait, a fogalmi/nyelvi rendszer szerepe a tudományos megismerésben, a taxonómia és 
nómeklatúra fogalmát; 

- a hallgatók önállóan szerzik meg ismereteiket (tanári irányítással) a természettudomány rendszerérıl 
és legfontosabb fogalmairól. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• ZH, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csermely Péter et al. Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, 1999. 
• Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. 
• Kádár Zoltán – Priszter Szaniszló: Az élıvilág megismerésének kezdetei hazánkban. A magyar biológia 

rövid kultúrtörténete a kezdetektıl a reformkorig ( –1829). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 
• Kozma László: Tudomány–technika–társadalom. Az ezredforduló kihívásai. Pécs: PTE FEEFI, 2002. 
• Simonyi Károly: A fizika kultúratörténete. Budapest: Gondolat, 1986. 

Ajánlott irodalom: 
• Könyvfejezetek, folyóiratcikkek a tudomány és technika történetérıl és aktuális kérdéseirıl. 
• Egy terminológiai szótár elıszava, pl. Rendszertani és nevezéktani alapfogalmak. In. Priszter 

Szaniszló: Növényneveink. A magyar és tudományos növénynevek szótára. Budapest: Mezıgazda 
Kiadó, 1998. 

 
 
 
 

TER 1010 Ismeretelmélet és logika 
Tantárgy felelıse: 
Vassányi Miklós PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Vassányi Miklós 
Kendeffy Gábor 

Soós Sándor 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a modern ismeretelmélet és kognitív tudomány kontextusában a fogalmak, fogalmi rendszerek 
elméletébe, a szakmai, tudományos és a hétköznapi fogalomalkotás viszonyrendszerébe, a fogalmi elemzés 
technikáiba nyújt bevezetést. A kurzus egyúttal megismerteti a hallgatókkal a formális logika, ill. formális 
szemantika alapfogalmait és elveit, a vonatkozó fejezeteit mint a tárgyalt elméletek és ismeretek alapvetı (és a 
képzés további szakaszában jól alkalmazható) eszköztárát.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik az ismeretelmélet és a logika általános kérdéseit, legfontosabb forrásait, 
kapcsolatrendszerét; 

- a hallgatók megismerik a formalizálás és a fogalomelméletek formális reprezentációjának alapjait és az 
alapfogalmakat; 

- a hallgatók megismerik a kognitív fogalomelméleteket és azok alkalmazásának módjait, lehetıségeit, 
pl. fogalmi rendszerek, fogalmi hálók, taxonómiák, ontológiák, 
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- mindezeken keresztül felkészülnek a jelentéstan alapjaira, az adatbázisok használatára és a fogalmi 
vizsgálatokra. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ruzsa Imre, Máté András (1997) Bevezetés a modern logikába. Osiris, Budapest. 

• Bertalan László (szerk.) (2005) A társadalomtudományi fogalmak logikája: klasszikus 
tudományfilozófiai írások. Helikon, Budapest. 

• Eysenck, Michael W., Mark T. Keane (2003) Kognitív pszichológia: hallgatói kézikönyv. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Pléh Csaba (1998) Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex, Budapest. 

• Farkas Katalin, Kelemen János (2002) Nyelvfilozófia. Áron Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Arisztotelész. „Hermeneutika.” in Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika. Ford. Rónafalvi 

Ö. Budapest: Kossuth Kiadó, 1997, 61-134. 
• Arisztotelész. „Kategóriák.” in Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika. Ford. Rónafalvi Ö. 

Budapest: Kossuth Kiadó, 1997, 135-195. 
• Arisztotelész. Seconds analytiques B. Ed. P. Pellegrin. Görög-francia kétnyelvő kiadás. Paris: GF 

Flammarion, 2005, 240-338. (szemelvények tanári fordításban). 
• Arisztotelész. „Topika A.” in Aristotelis Topica et Sophistici elenchi. Rec. W. D. Ross. Oxonii: 

Clarendon, 1958, 1-25. (szemelvények tanári fordításban).  
• Descartes, René. Elmélkedések az elsı filozófiáról. Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994, IV. 

elmélkedés: 66-78. 
• Margitay T. Az érvelés mestersége, V., VII-XIII. fejezetek szemelvényesen. Budapest: Typotex, 2007. 
• Thomae Aquinatis Summa theologica. Editio altera Romana [„Leonina”]. Romae: Forzani et S., 

MDCCCXCIV (szemelvények tanári fordításban). 
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TER 1020, 1021 Nyelvészeti alapok 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
3 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Sólyom Réka 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi  

Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a terminológiai munkához szükséges nyelvészeti alapok széles körő elsajátíttatását célozza meg, 
elsısorban funkcionális nyelvészeti megközelítésbıl. Elsısorban a hagyományos leíró nyelvészeten alapul, de 
ezen túl az újabb nyelvészeti ágak, pl. a szövegnyelvészet legfontosabb fogalmaival is foglalkozik. 
Az elıadás témái: Morfológia és szintaxis. A nyelv alkotóelemeinek rendszere: alakjuk, funkciójuk, használati 
körük alapján. A hierarchikus rendszert alkotó nyelvi elemek alaki és funkcionális tulajdonságainak a 
bemutatása a rendszer minél teljesebb leírása érdekében. A hierarchiát alkotó egységek egymásra épülése: a 
kisebb nyelvi elemekbıl nagyobb egységek hozhatók létre, a nagyobbakból még magasabb rendőek 
alkothatók. A nyelv szerkezetének leírása: ha az elemzés minden szintjén (fonéma, morféma, szó, szintagma, 
mondat, szöveg) megállapítottuk az elemi egységeket, ezen egységek osztályait és a különbözı osztályok 
elemeinek összefüggéseit, kapcsolódási törvényeit, csak ebben az esetben tekinthetjük teljesnek a nyelv 
szerkezetének leírását. A leíró grammatikák jelenlegi definícióinak módosítása, tágítása, a terminusok 
felülvizsgálata – annak érdekében, hogy minél több elemet és elemcsoportot lehessen bevonni a vizsgálatokba, 
illetve a rendszerszerő kivételek is beilleszthetık legyenek a rendszert alkotó kategóriákba.  
A szemináriumokon a hallgatók elmélyülnek az elıadás témaköreiben. Elsajátítják a legfontosabb nyelvészet 
alapokat, a nyelvleírás elveit és módszereit.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik a különféle leíró és a funkcionális nyelvészeti elméletek irányzatait és 
módszereit; 

- a hallgatók elsajátítják a nyelvre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának, analízisének, 
értelmezésének lehetıségeit; 

- a hallgatók képesek a nyelvészeti kutatási módszerek megfelelı alkalmazására; 
- a hallgatók képesek a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra, nyelvészeti ismereteik 

tudományos fórumokon való megjelenítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Antal László: A megnyilatkozások tagolása morfémák szerint. Magyar Nyelvır 1962/86: 189-202. 
• Bloomfield, Leonard: A nyelv. In: Antal László (szerk.) Modern nyelvelméleti szöveggyőjtemény II. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 1982, 7-32. 
• Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Magyar Nyelvır 1995/119: 

293-308. 
• Keszler Borbála: Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 
• Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 1-3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000/1992. 
• Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különbözı szintjein. Magyar Nyelvır 1995/119: 310-333. 
• Rácz Endre: A nyelvi szintek rendszere. In: Faluvégi Katalin – Keszler Borbála – Laczkó Krisztina 

(szerk.) Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
Ajánlott irodalom: 
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TER 1030, 1031, 1032  Kommunikáció és pragmatika 

Tantárgy felelıse: 
Dér Csilla PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 + 30 

L: 

Kredit: 
3 + 2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dér Csilla 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi és tavaszi 

Ajánlott félév: 
I. és II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy egyfelıl a nyelvi jelek kommunikációs célú használatával foglalkozik, másfelıl a nyelvi 
tevékenységgel mint kognitív és szociokulturális jelenséggel. Az elıadás a kommunikációs alapfogalmak, 
modellek, a standard pragmatikaelméletek (Austin, Searle, Grice) bemutatása mellett képet ad a pragmatika és 
a szemantika összefüggéseirıl, a kontextus fogalmáról, az udvariasság nyelvhasználatbeli megnyilvánulási 
formáiról, a nyelvi benyomáskeltés stratégiáiról és módjairól, a deixis jelenségérıl, valamint a lehetséges 
diskurzustipológiákról. A szemináriumokon a hallgatók elmélyülnek az elıadás témaköreiben. Elsajátítják a 
hatásos szó- és írásbeli szövegek elkészítésének módjait, ezen keresztül pedig az elméleti ismeretek átadása 
mellett azok gyakorlati alkalmazása is külön hangsúlyt kap. A hallgatók szituációs gyakorlatokat végeznek 
szakmai kommunikációs helyzetekben, hogy önismeretüket és pragmatikai kompetenciájukat fejlesszék, és 
megfelelı vita- és kommunikációs készséget alakítsanak ki magukban. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerkednek a kommunikációs és pragmatikai alapfogalmakkal, modellekkel; 
- a hallgatók megismerkednek a pragmatikai kompetenciába sorolt ismeretekkel, képessé válnak annak 

összehasonlító nyelvészeti vizsgálatára; 
- a hallgatók megismerik a személyes, intézményi (társadalmi) és kultúrák közötti kommunikáció 

sajátosságait; 
- a hallgatók képessé válnak kommunikációs és pragmatikai nyelvi vizsgálatok, nyelvfejlesztési 

feladatok elvégzésére; 
- a hallgatók fejlesztik önismeretüket és pragmatikai kompetenciájukat, és megfelelı vita- és 

kommunikációs készséget alakítanak ki magukban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh, referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest: Scolar Kiadó, 2004. 
• Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: 

Osiris, 1997. 
• Síklaki István (szerk.): Szóbeli befolyásolás I–II. Budapest: Typotex, 2008. 
• Szili Katalin: Az udvariasság pragmatikája. Magyar Nyelvır 2007/131: 1–17. 

http://nyelvor.c3.hu/period/1311/131101.pdf 
• Tátrai Szilárd: A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvır 2004/128: 479–494. 

http://nyelvor.c3.hu/period/1284/128410.pdf 
Ajánlott irodalom: 

• Bibok Károly – Németh T. Enikı (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a 
pragmatika körébıl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 

• F. Dornbach Mária: Üzleti levelezés a gyakorlatban I-III. CD-ROM melléklettel. 
Az üzleti partnerekkel és hivatalokkal folytatott kommunikáció gyakorlati kézikönyve. Budapest: 
Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2005. 

• Hamp Gábor: Kölcsönös tudás. Kommunikáció és megismerés. Budapest: Typotex, 2006.  
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• Levinson, Stephen C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
• Nemesi Attila László: Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 2000/96: 418–436. 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/00-4/nemesi.htm 
• Verschueren, Jef. Understanding Pragmatics. London – New York: Arnold, 1999.  
• Zentai István: A meggyızés útjai. A mindennapi élet meggyızés-pszichológiája. Budapest: Typotex, 

1998. 
 
 
 

TER 2010, 2011 Jelentéstan 
Tantárgy felelıse: 

Fóris Ágota PhD 
habil. 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a terminológiában fontos jelentéstani alapfogalmakat megismertesse a 
hallgatókkal, illetve elmélyítse az ilyen irányú elızetes ismereteiket.  
Az elıadás témái: A jelentéstan irányzatai, fı elméleti kérdései, alapfogalmai, módszerei. A nyelvi 
kifejezések szimbolikus, indexikus és ikonikus jellege. Szemiotika. Lexikális szemantika. Szemantikai 
relációk és ellenırzésük módjai. Fogalomalapú és jelalapú vizsgálatok. Szemantikai relációk egy 
nyelven belül, és különbözı nyelvek közötti jelentéskapcsolatok. Fogalmak és fogalmi kapcsolatok 
leírása. A definiálás, a definíciók típusai. Az ekvivalencia és fajtái. 
A szeminárium témakörei megegyeznek az elıadás témaköreivel, és azok részletes kifejtése, 
megbeszélése történik. Az elméleti ismeretek átadása mellett azok gyakorlati alkalmazása kap 
hangsúlyt, konkrét – fıleg szótárakból és adatbázisokból vett példák alapján. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók elmélyítik ismereteiket a legfontosabb jelentéstani fogalmakkal és irányzatokkal 
kapcsolatosan, és elmélyülnek a jelentéstani szakirodalomban; 

- a hallgatók jártasságot szereznek a jelentéstan elvi keretében, és képessé válnak a jelentéstan vizsgálati 
módszereinek alkalmazására a terminológiai munkában; 

- a hallgatók alkalmasak lesznek egyes jelentéstani vizsgálatok végzésére, elemzésekre, jelentések 
leírására, és ismereteik további mélyítésére. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Antal László: A jelentés világa. Budapest: Magvetı, 1978. 
• Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. 
• Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina Kiadó, Budapest, 2000. (bıvített kiadás: 2007) 
• Maleczki Márta: Szemantika. Szerkezetek jelentése. In: Alberti Gábor – Fóris Ágota (szerk.): A mai 

magyar formális nyelvtudomány mőhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 124–138. 
• Szende Tamás: A jelentés alapvonalai. A jelentés a kommunikációban. Budapest: Corvinus, 1996.  

Ajánlott irodalom: 
• Fóris Ágota – B. Papp Eszter: Etalonok a magyar színterminusok meghatározásában. Magyar Terminológia 

2009/2 (2): 197–236. 
• Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Budapest: Typotex, 2005. 
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• Prószéky Gábor – Miháltz Márton: Magyar WordNet: az elsı magyar lexikális szemantikai adatbázis. 
Magyar Terminológia 2008/1 (1): 43–58. 

• Rendszertani és nevezéktani alapfogalmak. In. Priszter Szaniszló: Növényneveink. A magyar és tudományos 
növénynevek szótára. Budapest: Mezıgazda Kiadó, 1998. 

• Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben. In: Zimányi Á. L. (szerk.) Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF Liceum Kiadó, 2005. 
5–20. 
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TER 2020, 2021 Névtani ismeretek 

Tantárgy felelıse: 
N. Császi Ildikó PhD  

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea 
N. Császi Ildikó 

 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy bemutassa az általános és magyar névtan alapkérdéseit, megismertesse a hallgatókkal a 
névadás lehetséges motivációit, a név és kultúra összefüggéseit, a tulajdonnévtípusok szemantikai és 
grammatikai sajátosságait.   

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás tárgyalja a tulajdonnévi kategória meghatározásának problémáit; felvázolja a tulajdonnevek 
rendszerét; jellemzi az egyes névtípusokat, különös tekintettel a földrajzi és személynevekre, az intézmény- és 
márkanevekre, illetve napjaink legújabb névtípusaira; szól a tulajdonnevek fordításakor felmerülı kérdésekrıl; 
kitér egy idegen nyelv tulajdonnévi (rész)rendszerének bemutatására. A kurzus bizonyítja a névtani ismeretek 
sokoldalú felhasználhatóságát, illetve tudatosítja a neveknek a kodifikációban (helynév-standardizáció; cégek, 
társaságok névválasztása), terminológiában betöltött szerepét. Foglalkozik a névtan és a nomenklatúra 
(nevezéktan) kapcsolatával, és a különbözı tudományterületek nevezéktani normáival és szabályaival (pl. 
biológia – kettıs nevezéktan, taxonómia, kémiai nevezéktan). A szemináriumon az elıadás témaköreihez 
kapcsolódó ismeretek elmélyítése, részletes kifejtése, megbeszélése és gyakorlása történik. 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 
- a hallgatók megismerkednek a tulajdonnév mint nyelvi jel természetével, névelméleti és névtörténeti 
sajátosságaival; 
- a hallgatók elsajátítják a különbözı névfajtákhoz kapcsolódó névvizsgálati tipológiákat; 
- a hallgatók megismerik a nevek szociolingvisztikai vonatkozásait; 
- a hallgatók alkalmasak lesznek a tulajdonnevekkel kapcsolatos nyelvészeti vizsgálatok végzésére, 
elemzésekre és ismereteik további mélyítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hajdú Mihály (2003): Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris Kiadó, Budapest. 17–150. 
• Hoffmann István (1993/20072): Helynevek nyelvi elemzése. DE Magyar Nyelvtudományi Intézete, 

Debrecen/Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
• Kiefer Ferenc (2000/2007): Jelentéselmélet. Corvina, Budapest. 159–166.  
• Langendonck, Willy Van (2007): Theory and Typology of Proper Names. Mouton de Gruyter, Berlin. 84–

102. 
• J. Soltész Katalin (1979): A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (2008): A tulajdonnév jelentése. In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó (szerk.), 

Név és valóság. KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest. 30–41. 
• Várnai Judit Szilvia (2005): Bárhogy nevezzük... A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Tinta 

Könyvkiadó, Budapest.  
• Vecsey Zoltán (2007): Név és tárgy. A tulajdonnevek szemantikájáról. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen. 
• Vermes Albert (2005): Proper Names in Translation: A Relevance-theoretic Analysis. Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen. 
Ajánlott irodalom: 
• O. Bozsik Gabriella (2002): Intézménynévadás az ezredfordulón. In: Balázs G. – A. Jászó A. – Koltói Á. 

(szerk.), Éltetı anyanyelvünk. Budapest: Tinta Könyvkiadó, Budapest. 86–90. 
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• Bölcskei Andrea (2012): Helynevek standardizációja: alapelvek, terminológiai kérdések a nemzetközi és a 
magyar gyakorlatban. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. 

• N. Császi Ildikó (2006): Lakópark, lakókert, villapark, rezidencia, village és a többiek. In: Klaudy K. – 
Dobos Cs. (szerk.) A világ nyelvei – a nyelvek világa. Soknyelvőség a gazdaságban, a tudományban és az 
oktatásban. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs–Miskolc. II/2: 305–310. 

• Fercsik Erzsébet (2007): A név kötelez. Nyelvi és nem nyelvi szempontok érvényesülése a márkanevek 
írásakor. In: Bozsik G. – Eıry V. – V. Raisz R. (szerk.), Hagyomány és újítás a helyesírásban. EKF, Eger. 
179–196. 

• Langacker, Ronald W. (2008): Cognitive Grammar. Oxford University Press. 316–318. 
• Matthews, C. M. (1975): Place-Names of the English-Speaking World. Weidenfeld and Nicolson, 

London. 
• Szabómihály Gizella (2007): A határtalanítás a helynevek területén. In: Maticsák Sándor (szerk.): 

Nyelv–nemzet–identitás. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest–Debrecen.  
 

 

TER 2030, 2031, 2040, 2041 Szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás 
Tantárgy felelıse: 
H. Varga Márta PhD  

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 + 15 + 15 

L: 

Kredit: 
1 + 2 + 1 + 1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é + v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
H. Varga Márta 

Dér Csilla 
Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi és ıszi 

Ajánlott félév: 
II. és III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus alapvetı célja, hogy a magyar nyelvre jellemzı szóalkotási módok részletes bemutatásával 
hozzájáruljon a terminusalkotás módszereinek leírásához, valamint a lexikográfiai és terminográfiai 
munkálatok elveinek kidolgozásához. Az elıadás témái: A szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás jelentısége 
napjainkban (különösen Magyarország uniós csatlakozása óta). A szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás 
legfontosabb fogalmai, elvei és módszerei. Az új lexémák keletkezése: a szaknyelvekben is (miként a 
köznyelvben) szóteremtéssel vagy a szóalkotás különbözı módszereivel. A szóalkotás leggyakoribb és 
legproduktívabb módjai: a szóképzés és a szóösszetétel. Ritkább szóalkotásmódok: pl. az ikerítés, a 
szórövidülés, az elvonás, a mozaikszó-alkotás különféle típusai, a szóhasadás, a népetimológia, a 
köznevesülés, az elemszilárdulás. A szemináriumon a hallgatók elmélyülnek az elıadások témaköreiben; 
tanulmányozzák a szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás módjait, és gyakorolják a terminusalkotást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik a szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás elméletét és módszertanát, valamint 
alapfogalmait, és jártasságot szereznek bennük; 

- a hallgatók megismerik a szóalaktan, szóalkotás, terminusalkotás legfontosabb típusait; 
- a hallgatók felkészülnek a terminológiai munkák végzése során egy adott tárgykör terminusainak 

rendezésére és fejlesztésére, új terminusok alkotására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Berrár Jolán: Új szempontok és módszerek a szóképzés vizsgálatában. In: Rácz Endre – Szathmári István 

(szerk.) Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana körébıl. Budapest: Tankönyvkiadó, 
1974. 99-124. 

• Grétsy László: A szóhasadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 
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• Keszler Borbála – Lengyel Klára: A szóalkotás módjai. In: Keszler Borbála (szerk.) Magyar Grammatika. 
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. 305-345. 

• Kiefer Ferenc: Alaktan. In: É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.) Új magyar nyelvtan. 
Budapest: Osiris Kiadó, 1998. 187-289. 

• Ladányi Mária: Képzett szavak jelentése: lexikális, aktuális és potenciális jelentés. In: Gecsı Tamás 
(szerk.) Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Budapest: 
Tinta Könyvkiadó, 2000. 179-184. 

• H. Varga Márta: Egyszerő vagy összetett képzık? Magyar Nyelvır 2000/124: 514-519. 
Ajánlott irodalom: 
• Grétsy László – Kovalovszky Miklós (fıszerk.) Nyelvmővelı kézikönyv. I-II. Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1980. 
• Klár János – Kovalovszky Miklós  A mőszaki tudományos terminológia alakítása és fejlesztésének fıbb 

kérdései. Budapest: MTESZ, 1955.  
• Ladányi Mária: Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek alkalmazhatósága a 

magyarra. Magyar Nyelv 1999/95: 166-179. 
• Ladányi Mária: Szempontok a morfológiai produktivitás megállapításához. In: Bakró-Nagy Marianne – 

Bánréti Zoltán – É. Kiss Katalin (szerk.), Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és 
nyelvtörténet körébıl. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 
232-246. 

• Ladányi Mária: A morfológia funkciói és a morfológiai tudás szerepe a verbális interakcióban. In: Gecsı 
Tamás (szerk.) Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. Székesfehérvár: Kodolányi János 
Fıiskola – Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006. 212-221.  

• H. Varga Márta: Megjegyzések a terminusalkotás módjaihoz – a szóalakhasadás I. Magyar Terminológia 
2009/2 (2): 175-196. 

• Velcsov Mártonné: A szóalkotás módjai. In: Bencédy József – Fábián Pál – Rácz Endre – Velcsov 
Mártonné (szerk.) A mai magyar nyelv. Budapest: Tankönyvkiadó, 1968. 114-169. 
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TER 2050, 2060, 2061 Terminológia, lexikográfia 

Tantárgy felelıse: 
Fóris Ágota PhD 

habil. 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi és ıszi 

Ajánlott félév: 
II. – IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatóság bevezetése és ismereteinek elmélyítése a terminológia és a lexikográfia 
területén. A klasszikus lexikográfiai és a hagyományos terminológiai ismereteken túl bemutatja azokat 
az elméleti kapcsolódási pontokat, amelyek megalapozzák a modern szótárkészítés és -használat 
kérdéseit. Az elıadások a terminológia és a lexikográfia történeti és elméleti kérdéseibe vezetik be a 
hallgatóságot. Témák: a lexikográfia elmélete és gyakorlata; a terminológia elmélete és gyakorlata, 
lexikológia és terminológia, lexikográfia és terminográfia; történeti kérdések; általános és speciális 
szótárak és adatbázisok. A jel, a jelölt, a jelölı, a jelentés lexikográfiai és terminológiai vonatkozásai; a 
definíciók kérdésköre és típusai; szó, lexéma és terminus fogalma; a szótár fogalma; az adatbázis 
fogalma; a szótárak szerkezete, formai és tartalmi felépítésük; szótártipológia; konkrét szótártípusok és 
terminológiai adatbázisok jellemzıi. A szemináriumon a hallgatók elmélyülnek az elıadások 
témaköreiben; szótári terveket készítenek; címszavakat válogatnak; definíciókat írnak, újítanak meg és 
harmonizálnak; adott tárgykörök metaadatait írják le; begyakorolják a grammatikai információk és a 
források beazonoítását. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerik a terminológia és a lexikográfia és elméletét és módszertanát, valamint 
alapfogalmait, és jártasságot szereznek bennük; 

- a hallgatók megismerik a lexikográfiai és terminológiai mővek legfontosabb típusait; 
- a hallgatók felkészülnek a terminológiai munkák végzése során egy adott tárgykör terminológiai 

rendezésére és fejlesztésére; 
- a hallgatók képesek lesznek definíciók megalkotására, megújítására és harmonizálására, adott 

tárgykörök metaadatainak leírására, grammatikai információk és források beazonosítására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Benkı Loránd (szerk.) A magyar nyelv története. (Bárczi Géza, Benkı Loránd, Berrár Jolán). Budapest: 

Tankönyvkiadó, 2002/1967. 
• Fábián Zsuzsa (szerk.) Szótárírás és szótárírók. (Lexikográfiai füzetek 4.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 

2008. 
• Fóris Ágota – Pusztay János (szerk.) Utak a terminológiához. Szombathely: BDF, 2006. 
• Fóris Ágota – Tóth Szergej (szerk.) Ezerarcú lexikon. Szombathely, BDF, 2007. 
• Fóris Ágota: Szótár és oktatás. Pécs: Iskolakultúra, 2002. http://mek.oszk.hu/01800/01890/ 
• Fóris Ágota: Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Pécs: Lexikográfia 

Kiadó, 2005. 
• Klaudy Kinga: Papp Ferenc olvasókönyv. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006. 
• Magay Tamás (szerk.) Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 

2006. 
• Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövı. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó, 1999. 

Ajánlott irodalom: 
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• Atkins, S. – Rundell, M.: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press, 
2008. 

• Bergenholtz, Henning – Tarp, Seven (eds.) Manual of specialised lexicography. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins, 1995. 

• Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. 
• Hartmann, R.R.K. – James, G: Dictionary of Lexicography. London/New York: Routledge, 1998. 
• Országh László (szerk.): A szótárírás elmélete és gyakorlata a magyar nyelv értelmezı szótárában. 

(Nyelvtudományi értekezések 36.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 
• Országh László (szerk.) Szótártani tanulmányok. Budapest: Tankönyvkiadó, 1966. 
• Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, 

paradigmák, perspektívák. Szeged: Generalia, 2004. http://mek.oszk.hu/04400/04468 
 

TER 2070, 2071, 2080, 2081 Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Nádor Orsolya 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 15 + 15 + 15 
L: 

Kredit: 
1 + 1 + 1 + 1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é + v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Nádor Orsolya 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi és ıszi 

Ajánlott félév: 
III. – IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az kurzus célja a nyelvpolitika, a nyelvstratégia, a nyelvtervezés (ezen belül a státusz- és korpusztervezés) 
elveinek, legfontosabb dokumentumainak és munkamódszereinek megismertetése a hallgatókkal.  Az elıadás 
témái: a nyelvi jogok kérdésköre; a terminológia-politika, mint olyan, formálisan rögzített stratégiák együttese, 
amelyek segítségével koordinálják a határozatokat és célokat, és/vagy egy meghatározott társadalmi csoport 
terminológiáját (pl. egy adott nyelvközösségét), vagy egy államét; a nyelvi tervezés, a nyelvpolitika, a nyelvi 
jogok és a terminológia-politika általános kérdései, elvei; az Európai Unió, valamint a magyar 
kisebbségpolitika gyakorlata.  A szemináriumon a nyelvi tervezés, a nyelvpolitika, a nyelvi jogok és a 
terminológia-politika általános kérdései, elvei; valamint az Európai Unió, és a magyar kisebbségpolitika 
gyakorlata kerül kifejtésre; a szeminárium kerete ad lehetıséget a nemzetközi és hazai nyelvpolitikai 
dokumentumok megismerésére és elemzésére. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek:  

– a hallgatók megismerik a nyelvre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának, analízisének, 
értelmezésének lehetıségeit; 

– a hallgatók önállóan felkutatják és elemzik az alapvetı nyelvi jogi dokumentumokat, megvizsgálják az 
Európai Unió honlapjait, külön tekintettel a kevéssé ismert nyelvek reprezentációjára; 

– a hallgatók megismerik a nyelv és a nyelvhasználat változási folyamatainak elveit és vizsgálati 
módszereit; 

– a hallgatók megismerik a nyelv, illetve a nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó 
kérdéseit; 

– a hallgatók képessé válnak ara, hogy adatokat győjtsenek az idegennyelv-oktatás politika kisebbségi – 
többségi vonatkozásairól, valamint az uniós, benne a magyarországi idegen nyelvi preferenciákról; 

– a hallgatók alkalmasak lesznek a nyelvészeti kutatási módszerek megfelelı alkalmazására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kontra Miklós – Hattyár Helga (szerk.) Magyarok és nyelvtörvények. Budapest: Teleki László Alapítvány, 

2002. 
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• Nádor Orsolya: Nyelvpolitika. Budapest: BIP, 2002. 
• Pusztay János: A terminológia mint a nyelv megmaradásának feltétele. Magyar Terminológia 2008/1 (2): 

205–216. 
• Szabómihály Gizella: Az emberi nyelvi jogokról. Dokumentumok és bibliográfiai áttekintés. In: Lanstyák 

István – Vančoné Krammer Ildikó (szerk.) Nyelvészetrıl változatosan. Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi 
Iroda, 2005. 203-232.   

• Szépe György – Derényi András (szerk.) Nyelv, hatalom, egyenlıség. Nyelvpolitikai írások. 
Budapest: Corvina Kiadó, 1999. 

• Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövı. (Iskolakultúra könyvek 7.) Pécs: Iskolakultúra, 2001. 
• Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelv, érték, közösség. Budapest: Gondolat, 2004. 

Ajánlott irodalom: 
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TER 2090, 2091 Korpusznyelvészet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Váradi Tamás 
Heltainé Nagy 

Erzsébet 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a hallgatók bevezetése a korpusznyelvészet elméletébe és módszertanába. Elsajátítják, hogy 
mire jó a korpusznyelvészet és mire nem, mik a kísérleti célok, és melyek a korpusztervezés elvei és 
módszerei. A szeminárium célja az elıadás tematikájához kapcsolódva megismerkedni különbözı típusú 
korpuszokkal és azok használatával. 

Tematika 
- Szövegek, file-ok, nyelvek a számítógépen 
- A korpusznyelvészet célja, módszerei 
- Rövid történeti áttekintés, ismerkedés jelentıs korpuszokkal 
- A szöveg formai és tartalmi jegyeinek elkülönítése 
- A szövegannotálás célja, elve és technikája 
- Szabványos jelölı nyelvek: HTML, SGML, XML 
- Tartalomjelölı szabványok: TEI, CES/XCES 
- Szövegfeldolgozó módszerek és eszközök 
- Reguláris kifejezések használata 
- A NooJ korpuszkezelı eszköz 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

– a hallgatók megismerik a korpusznyelvészet elméletét és módszertanát, valamint alapfogalmait, és 
jártasságot szereznek bennük; 

– a hallgatók jártasságot szereznek az új típusú korpuszokban és azok használatában, a szabványos jelölı 
nyelvek és vonatkozó szabványok ismeretében; 

– a hallgatók felkészülnek a terminológiai munkák végzése során használt eszközök és módszerek 
alkalmazására, különösen a korpuszalapú, számítógéppel támogatott terminológia-menedzsment 
eszközök használatára; 

– a hallgatók képessé válnak új adatok bevitelére terminológiai adatbázisokba, terminológiai adatok 
exportálására más adatbázisokba, pl. egynyelvő vagy többnyelvő szótárakba. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Biber, C. – Reppen: Corpus Linguistics. Cambridge MA: Cambridge University Press, 1998.  
• McEnery, T. – Wilson, A.: Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó, 1999.  
• Sinclair, J.: Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford Univeristy Press, 1991. 
• Stubbs, M.: Text and Corpus Analysis. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 

Ajánlott irodalom: 
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TER 3010, 3011 Terminológia-menedzsment, terminográfia, dokumentáció 
Tantárgy felelıse: 

Dr. habil. Fóris 
Ágota 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 60 

L: 

Kredit: 
2 + 4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Fóris Ágota 
Dér Csilla 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók felkészítése a terminológia-menedzsment, a terminográfia és a dokumentáció 
feladataira.  
Az elıadás témái: A terminológia-menedzsment, a terminográfia és a dokumentáció fogalma, elméleti 
és módszertani kérdései. Terminológia-menedzsment a vállalkozásoknál: az egyszemélyestıl a 
multinacionális vállatokig, a szakterminológia és vállalati megjelenés; kapcsolatfelvétel, 
kiadványszerkesztés, célnyelvi adaptáció; az ügyfél-specifikus terminológia kezelése, és annak 
alkalmazása az együttmőködés teljes idıtartama alatt a fordítás, a szerkesztés, a lektorálás, illetve a 
grafikai munkálatok során. A terminológia-menedzsment mint optimalizáló tényezı a vállalati 
kommunikációban a termelés – vállalati rendszer – forgalmazás – eladási teljesítmény – ügyfél 
rendszerben. A szükséges munkafolyamatok: a terminológia összehasonlítása (széles körben használt 
és cégspecifikus terminusok), a fordítás újrafeldolgozása, többértelmő szövegrészek és fogalmak 
pontosítása, háttér-terminológiai adatbázis felépítése (terminográfiai munka), céges terminológia 
egységesítése, fordítás optimalizálása. 
A szeminárium az elıadáshoz szorosan kapcsolódik, és annak témáit dolgozzák fel a hallgatók a 
terminográfiai munkára összepontosítva. Másrészrıl tovább mélyítik ismereteiket a dokumentáció 
területén: könyvtári rendszerek, információszerzés, dokumentumtípusok és -hordozók (formai, 
tartalmi, információhordozó szerinti osztályozás), keresınyelvek témakörében. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

– a hallgatók megismerik a terminológia-menedzsment, a terminográfia és a dokumentáció elméletét, 
gyakorlatát és módszereit, valamint alapfogalmait, és jártasságot szereznek bennük; 

– a hallgatók jártasságot szereznek a terminológia-menedzsment, a terminográfia és a dokumentáció 
folyamataiban, rendszerében, forrásaiban; 

– a hallgatók megismerik a terminográfiát és a dokumentációt alkalmazói szinten; 
– a hallgatók felkészülnek a terminológiai munkák végzése során használt eszközök és módszerek 

alkalmazására, különösen a számítógéppel támogatott terminológia-menedzsment eszközök 
használatára. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gyurgyák János: Szerzık és szerkesztık kézikönyve. (Osiris kézikönyvek) Budapest: Osiris Kiadó, 2005. 
• Horváth Tibor – Papp István (szerk.). Könyvtárosok kézikönyve 1-5. Osiris, Budapest, 1999–2003. 
• EAFT (European Association for Terminology) http://www.eaft-aet.net/ 
• Infoterm http://www.infoterm.info/ 
• TermNET http://termnet.org 
Ajánlott irodalom: 
• Varga Dénes (szerk.) Dokumentáció és nyelvészet. Budapest: OMKDK, 1969. 
• Drótos László: Elektronikus könyvtári értelmezı szótár [elektronikus dok.] = = MEK 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/ekszotar.hun  



 

| 559 | 

 

• Prókai Margit: Az osztályozás általános elméleti problémái és terminológiai jellegzetességei számítógépes 
rendszerekben = = Neumann-ház www.neumann-haz.hu/digital/studies  

• Ungváry Rudolf: DOKTAURUSZ : dokumentumtípusok tezaurusza : 1.0 változat. Budapest: 
OSZK, 1999. = = Ungváry Rudolf személyes honlapjáról  
http://www.nexus.hu/ungvary/publikaciok.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

TER 3020, 3021 Szabványosítás, minıségirányítás 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium, ZH 
és referátum 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a szabványosítás, illetve a minıségirányítás elveinek bemutatása.  
A szeminárium célja a szabványosítás, illetve a minıségirányítás módszereinek megismerése és elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás keretében tárgyalt témakörök: A szabvány fogalma. A szabványosítás célja, folyamata és 
módszertana. A szabványosítás kialakulása, rövid története. Irányelvek a szabványosításban. A szabványok 
osztályozása: szabványtípusok funkció, eredet és hatókör szerint. A szabványosítás szintjei. Nemzeti és 
nemzetközi standardok, szabványharmonizáció. A szabványosításért felelıs intézmények Magyarországon, az 
EU-ban és az EU-n kívül. Szabványosítás és globalizáció. A szabványosítás jelenléte, fontossága a mindennapi 
és a tudományos életben. Szabványosítás az iparban, a mezıgazdaságban, a számítástechnikában, az 
orvostudományban, a környezetvédelemben, a szolgáltatások terén. A szabványosítás üzleti jelentısége. A 
szabványosítás jogi háttere, kormányzati támogatottsága. A szabványosítás az oktatásban. Szabványosítás és 
nyelvészet (nyelvi tervezés, terminológia, fordítás). Minıségügyi alapfogalmak. Minıségszabályozás, 
minıségbiztosítás, minıségellenırzés és minıségirányítás. A minıségirányítási rendszer. 
A szeminárium keretében tárgyalt témakörök: A személyes részvétel lehetıségei a szabványosítási 
folyamatokban: oktatás, üzleti élet, kereskedelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem. Tények és tévhitek a 
szabványosítás körül. Felkészítés minıségirányítási rendszerek tervezésére, kialakítására, hatékony 
mőködtetésére, irányítására, fejlesztésére, ellenırzésére. A minıségirányítási rendszerek építésének módszerei, 
minıségpolitika, minıségcélok, minıségköltségek, jogi háttér. A belsı auditori feladatok megismerése. 
Minıségirányítási dokumentáció (kézikönyv, eljárási utasítások, értékelések) készítése. Az elsajátított 
szabványosítási, minıségirányítási módszerek gyakorlása csoportmunka formájában. Tárgyalástechnikai 
szituációs gyakorlatok. Személyiségfejlesztés, problémamegoldás és konfliktuskezelés. 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

– a hallgatók megismerik a szabványosítás és minıségirányítás, a terminológiai szabványosítás és -
harmonizáció elméletét, alapfogalmait, gyakorlatát és módszereit; 

– a hallgatók jártasságot szereznek a szabványosítási és minıségirányítási folyamatok és rendszerek 
alkalmazásában, mőködtetésében; 

– a hallgatók megfelelı stratégiai látásmódra és kritikai attitődre tesznek szert. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh, referátum 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• ANSI: StandardsLearn Portal = www.StandardsLearn.org/  
• ASTM International: The Handbook of Standardization. A Guide to Understanding Standards 

Development Today. = http://www.astm.org/NEWS/handbook02/images/Handbook02.pdf  
• BSI British Standards: BSI Education = http://www.bsieducation.org/Education/default.php  
• European Committee for Standardization = http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm  
• International Electrotechnical Commission = http://www.iec.ch  
• International Organization for Standardization = http://www.iso.org  

Ajánlott irodalom: 
• Bölcskei Andrea (2010): A szabványosítás online forrásai. Magyar Terminológia 3/1: 21–40. 
• Brunsson, N. – Jacobsson, B. eds. (2000): A World of Standards. Oxford University Press. 
• Koczor István (1999): Bevezetés a minıségügybe – A minıségügy gyakorlati kérdései. Mőszaki Kiadó – 

Magyar Minıség Társaság, Budapest. 
• Nakamura, S. – O'Brien, M. (2000): New Standardization: Keystone of Continuous Improvement in 

Manufacturing. Taylor & Francis, Inc. [ISBN-13: 9781563272516] 
• Spivak, S. M. – Brenner, F. C. (2001): Standardization Essentials - Principles and Practice. Marcel 

Dekker, Inc., New York. [ISBN 0-8247-8918-0] 
• Spivak, S. M. – Winsell, K. A. (1991): A Sourcebook of Standards Information – Education, Access and 

Development. G. K. Hall & Co., Boston. [ISBN 0-8161-1948-1] 
• A szabványosítás gazdasági haszna – az eredmények összegzése (2001). Magyar Szabványügyi Testület, 

Budapest.  
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TER 4010, 4011 Adatbázisok kezelése 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Vörös Éva 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 60 
L: 

Kredit: 
2 + 8 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
TER 2090, 2091 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v + é 
Tantárgy elıadója/i: 

Vörös Éva 
Fóris Ágota 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi és ıszi 

Ajánlott félév: 
III. és IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
Zh/referátum/házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja az adatbázisokkal és az adatbázis-kezelıkkel kapcsolatos legfontosabb ismeretek 
összefoglalása. A kurzus témája az adatbázisokhoz kapcsolódó legfontosabb alapfogalmak, az adatbázisok 
kezelésének, használatának elsajátítása, az adatbázisok különbözı típusainak (pl. adatbank, adatbázis, 
tudásbázis, terminológiai adatbázis) ismerete. Az adatbázisok struktúrája, tartalma, az adatok bevitelének 
módszere. Adatbázis-kezelı szoftverek. Fogalom- és szóközpontú felfogás. A tantárgy épít a 
korpusznyelvészet tárgy keretében elsajátított ismeretekre – a szöveges adatbázis konvergál a korpusszal, és 
tulajdonképpen olyan annotációval van dolgunk, amelybıl adatbázis építhetı és viszont, az adatbázisból 
rekonstruálható a korpusz. 
A gyakorlat célja az adatbázisokkal való megismerkedés, a kooperáló partnerek gyakorlatából válogatott 
feladatokon keresztül. A terminológiai jellegő problémák megoldása adatbázisok segítségével, adatbevitel 
adatbázisokba, adatbázisok mőködtetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerkednek a legújabb adatbázis-kezelıkkel és adatbázisokkal; 
- a hallgatók megismerik a nyelvre vonatkozó empirikus adatok adatbázisban történı feldolgozási 

lehetıségeit, értelmezéseit; 
- a hallgatók képessé válnak különbözı nyelvi adatbázistípusokat munkájuk, kutatásuk során használni;  
- a hallgatók képesek lesznek a magyar nyelvvel kapcsolatos számítógépes- és korpusznyelvészeti 

kutatásokba bekapcsolódni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh/referátum/házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Demeczky Jenı: Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 2008/1 (2): 189–204. 
• Kis Balázs – Mohácsi-Gorove Anna: A fordító számítógépe. Bicske: SZAK Kiadó, 2008. 
• Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan IV. A lexikon szerkezete. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 2008. 
• Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia. (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes 4.) Budapest: 

MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó, 1999. 
• Prószéky Gábor – Miháltz Márton: Magyar WordNet: az elsı magyar lexikális szemantikai adatbázis. 

Magyar Terminológia 2008/1 (1): 43–58. 
• Váradi Tamás: From Cards to Computer Files. Processing the Data of The Budapest Sociolinguistic 

Interview. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, 1998. 
http://www.nytud.hu/buszi/wp3/index.html 

Ajánlott irodalom: 
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TER 4020, 4021 Fogalomalapú információkezelés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Fóris 

Ágota 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
TER 2090, 2091 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v + é 
Tantárgy elıadója/i: 

Csontos Nóra 
Fóris Ágota 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi  

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
Zh/referátum/házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a hallgatók bevezetése a fogalomalapú információkezelés elméletébe. A kurzus témái: 
fogalom és fogalmi rendszerek; nyelvi és fogalmi rendszerek megfelelése; ontológia és számítógépes 
ontológia; tudásmenedzsment és tudásszervezés; tezauruszok, taxonómiák, fogalomalapú adatbázisok; 
fogalomalapú keresés és adatbevitel; hálóelmélet; a WordNet mint a hierarchikus lexikai viszonyok 
reprezentációja. 
A gyakorlat célja a fogalomalapú információkezelés módszereivel való megismerkedés, a kooperáló partnerek 
gyakorlatából válogatott feladatokon keresztül. A terminológiai jellegő problémák megoldása fogalomalapú 
adatbázisok segítségével, tezauruszok, ontológiák, és az ezeket kezelı szoftvereszközök megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók megismerkednek a a fogalomalapú keresés és adatbevitel módszereivel; 
- a hallgatók megismerik a fogalmakra vonatkozó adatok adatbázisban történı feldolgozási lehetıségeit, 

értelmezéseit; 
- a hallgatók képessé válnak különbözı fogalomalapú adatbázistípusokat munkájuk, kutatásuk során 

használni;  
- a hallgatók képesek lesznek a magyar nyelvvel kapcsolatos számítógépes- és korpusznyelvészeti 

kutatásokba bekapcsolódni, és alkalmasak lesznek a fogalomalapú és a jelalapú szemlélet elkülönítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh/referátum/házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Demeczky J. Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 2008/1 (2): 189–204. 
• Fóris Ágota: A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány 2007/VII 

(1-2): 105-124. 
• Prószéky Gábor – Miháltz Márton: Magyar WordNet: az elsı magyar lexikális szemantikai adatbázis. 

Magyar Terminológia 2008/1 (1): 43–58. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó, 1999. 
• Visuwords online graphical dictionary. http://www.visuwords.com  
• WordNet. Princeton University Cognitive Science Laboratory. http://wordnet.princeton.edu 

Ajánlott irodalom: 
• Fóris Ágota: Change of paradigm in terminology: new models in KO. In: Gnoli, Claudio – Mazzocchi, 

Fulvio (eds.) Paradigms and conceptual systems in knowledge organization. Proceedings of the 
Eleventh International ISKO Conference 23-26 February 2010, Rome, Italy. Würzburg: ERGON 
VERLAG, 2010. 57–63. 

• Miller, G. – Beckwith, R. – Fellbaum, C. – Gross, D. – Miller, K. Five Papers on WordNet. CSL 
Report 43. Cognitive Science Laboratory. Princeton University, 1990. 

• Váradi Tamás: From Cards to Computer Files. Processing the Data of The Budapest Sociolinguistic 
Interview. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, 1998. 
http://www.nytud.hu/buszi/wp3/index.html 
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TER 4030, 4031 Számítógépes nyelvészet 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Dér Csilla 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 30 
L: 

Kredit: 
2 + 4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
TER 2090, 2091 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v + é 
Tantárgy elıadója/i: 

Csontos Nóra 
Dér Csilla 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi  

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
Zh/referátum/házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a számítógépes nyelvészet legfontosabb ismereteinek összefoglalása, a terminológiai munka 
során alapvetı fontosságú, a hatékony terminológiai munkát segítı számítógépes eszközök megismertetése a 
hallgatókkal. Témák: a szövegszerkesztı, szövegelemzı, szólistakészítı, formátumértelmezı és 
formátumellenırzı programok; a modern nyelvleírásban nélkülözhetetlen eszközök, programok, a szövegalapú 
információs rendszerek formalizált szabványával: az SGML, a HTML és az XML, a web technológia, az 
annotációs technológia, a szabványok; statisztikai nyelvfeldolgozás, a terminuskivonatolás alapjai; a 
számítógépes nyelvészet lehetséges alkalmazási területei; a mesterséges intelligencia és a fordítói rendszerek 
kérdésköre. 
A gyakorlat célja elmélyíteni az elıadáson megszerzett ismereteket, a kooperáló partnerek gyakorlatából 
válogatott feladatokon keresztül. A terminológiai jellegő problémák megoldása számítógépes nyelvészeti 
eszközök és módszerek segítségével, tezauruszok, számítógépes ontológiák és az ezeket kezelı 
szoftvereszközök megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 

- a hallgatók jártasságot szereznek a számítógépes nyelvészet elméletében és módszereiben; 
- a hallgatók megismerik a terminológiai munkát segítı számítógépes eszközöket, programokat és 

szabványokat; 
- a hallgatók képesek lesznek a magyar nyelvvel kapcsolatos számítógépes- és korpusznyelvészeti 

kutatásokba bekapcsolódni, és alkalmasak lesznek a terminológia-menedzsment területén használt 
eszközök használatára. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zh/referátum/házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Demeczky Jenı: Terminológia a szoftveriparban. Magyar Terminológia 2008/1 (2): 189–204. 
• Kis Balázs – Mohácsi-Gorove Anna: A fordító számítógépe. Bicske: SZAK Kiadó, 2008. 
• Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan IV. A lexikon szerkezete. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 2008. 
• Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia. (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes 4.) Budapest: 

MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. 
• Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske: SZAK Kiadó, 1999. 
• Prószéky Gábor – Miháltz Márton: Magyar WordNet: az elsı magyar lexikális szemantikai adatbázis. 

Magyar Terminológia 2008/1 (1): 43–58. 
Ajánlott irodalom: 

• http://www.semantic-web.at 
• http://www.w3c.hu/ 
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TER 4040, 4041 A fordítás elmélete és gyakorlata 
Tantárgy felelıse: 
Balogh Tamás PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 

L: 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v + é 

Tantárgy elıadója/i: 
Balogh Tamás 

Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi és ıszi 

Ajánlott félév: 
III. és IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
Zh/referátum/házi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja: bevezetés a fordítás elméletébe.  

A gyakorlat célja a fordítás terminológiai problémáival való megismerkedés, a kooperáló partnerek fordítási 
gyakorlatából válogatott feladatokon keresztül.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témák: A fordítás mint diszciplína, illetve mint az alkalmazott nyelvészet egyik alapvetı irányzata. A fordítás 
elméleteinek, korszakainak ismertetése, a fordításelméletek története. Az ekvivalencia fogalma, 
megvalósíthatósága; a fordítás kapcsolata a pszicholingvisztikával, a szociolingvisztikával, a pragmatikával, a 
fordítás mint kulturális praxis. A fordítás funkciója, folyamata, végterméke, a fordítás segédeszközei. A 
különféle szövegfajták fordíthatóságának problémái az irodalomelméleti és kultúratudományi szövegektıl a 
társadalomtudományi szövegekig. A magyar fordítástudomány sajátos helyzetének aspektusai. A gyakorlat 
folyamán a hallgatók jártasságot szereznek a terminológiai jellegő problémák felismerésében, és a különbözı 
tantárgyak keretében megismert terminológiai módszerek alkalmazásában a fordítás során (pl. terminológiai 
elıkészítés, terminuskivonatolás, lektorálás). 
 
Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 
- a hallgatók jártasságot szereznek a fordítás elméletében, gyakorlatában és módszereiben; 
- a hallgatók megismerik a fordítás elméleteit, korszakait, irányzatait, segédeszközeit; 
- a hallgatók képesek lesznek a fordítás során fellépı terminológiai problémák felismerésére, elkülönítésére, 

és terminológiai módszerek alkalmazására a fordításban és a fordításelıkészítésben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh/referátum/házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Albert Sándor (2003): Fordítás és filozófia. Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• Fóris Ágota (2003): Hat terminológia lecke. Lexikográfia Kiadó, Pécs. 
• Klaudy Kinga (2004): Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy Kinga (2007): Nyelv és fordítás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin szerk. (2000): Fordítás és tolmácsolás a 

világban. ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzı Központ, Budapest. 
• Károly Krisztina (2007): Szövegtan és fordítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Steiner, George (1992): Bábel után. Nyelv és fordítás. Corvina, Budapest. 
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TER 4051 Szabványosítás, minıségirányítás 
Tantárgy felelıse: 

Bölcskei Andrea 
PhD 

Féléves óraszám: 
N: 30  

L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
TER 3020, 3021 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi  

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Zh/referátum/házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A gyakorlat célja: részvétel a Magyar Szabványügyi Testület mint gyakorlóhely által biztosított szakmai 
gyakorlaton.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Aktív közremőködés a szabványosítással, tanúsítással, minıségirányítással kapcsolatos munkában a Magyar 
Szabványügyi Testület aktuális feladatainak ellátása során: szabványkidolgozás, információszolgáltatás, 
tanácsadás, témamegfigyelés, elemzések készítése. 

Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendı ismeretek: 
- a hallgatók megismerik a szabványosítás, tanúsítás, minıségirányítás gyakorlatát és módszereit, és 

jártasságot szereznek bennük; 
- a hallgatók jártasságot szereznek a Magyar Szabványügyi Testület aktuális feladatainak ellátásában, mint a 

szabványkidolgozás, információszolgáltatás, tanácsadás, témamegfigyelés, elemzések készítése; 
- a hallgatók megfelelı stratégiai látásmódra és kritikai attitődre tesznek szert. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Zh/referátum/házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• ANSI: StandardsLearn Portal = www.StandardsLearn.org/  
• ASTM International: The Handbook of Standardization. A Guide to Understanding Standards 

Development Today. = http://www.astm.org/NEWS/handbook02/images/Handbook02.pdf  
• BSI British Standards: BSI Education = http://www.bsieducation.org/Education/default.php  
• European Committee for Standardization = http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm  
• International Electrotechnical Commission = http://www.iec.ch 
• International Organization for Standardization = http://www.iso.org 

 

Ajánlott irodalom: 
• Bölcskei Andrea (2010): A szabványosítás online forrásai. Magyar Terminológia 3/1: 21–40. 
• Brunsson, N. – Jacobsson, B. eds. (2000): A World of Standards. Oxford University Press. 
• Koczor István (1999): Bevezetés a minıségügybe – A minıségügy gyakorlati kérdései. Mőszaki Kiadó – 

Magyar Minıség Társaság, Budapest. 
• Nakamura, S. – O'Brien, M. (2000): New Standardization: Keystone of Continuous Improvement in 

Manufacturing. Taylor & Francis, Inc. [ISBN-13: 9781563272516] 
• Spivak, S. M. – Brenner, F. C. (2001): Standardization Essentials - Principles and Practice. Marcel 

Dekker, Inc., New York. [ISBN 0-8247-8918-0] 
• Spivak, S. M. – Winsell, K. A. (1991): A Sourcebook of Standards Information – Education, Access and 

Development. G. K. Hall & Co., Boston. [ISBN 0-8161-1948-1] 
• A szabványosítás gazdasági haszna – az eredmények összegzése (2001). Magyar Szabványügyi Testület, 

Budapest.  
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6. NÉDERLANDISZTIKA TANSZÉK  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 

6.1. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK – NÉDERLANDISZTIKA SZAKIRÁNY 
 
 
Az alapképzési szak megnevezése: germanisztika (German Studies) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész 
 

Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: modern filológia 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
 
mintata 
 
6.1.1. Mintatanterv germanisztika alapképzséi szak – néderlandisztika szakirány major szakos 

hallgatói számára fordítói specializációval 
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK (8 KREDIT) 

K Filozófiatörténet  BAA0010 – 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret BAA0020 – 
30/v/

2 
     

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BAA0110 - 
15/v/

2 
     

K 
Bevezetés a 
nyelvtudományba 

BAA0120  - 
15/v/

2 
     

 Összesítés:   90/8      
SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (42 KREDIT) 

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
I. 

BHL0210 
- 

15/v/
2 

     

K 
Kutatási és szakszövegírási 
ismeretek 

BHL1001 
- 

15/v/
2 

     

K 
Nyelvgyakorlat I. BHL1011 

- 
30/é/

2 
     

K 
Nyelvgyakorlat II. BHL1012 

- 
30/é/

2 
     

K 
Nyelvgyakorlat III.  BHL1013 

- 
30/é/

2 
     

K 
Gyakorlati holland nyelvtan BHL1114 

- 
15/é/

2 
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K 
Holland/flamand kultúra: 
Kulturális ismeretek I 

BHL1410 
- 

30/v/
2 

     

K 
Vizuális kultúra I. BHL1610 

- 
30/v/

3 
     

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
II. 

BHL0220 
- 

 15/v/
2 

    

K 
Nyelvgyakorlat IV: BHL1021 BHL1011

-1114  
 30/é/

2 
    

K 
Nyelvgyakorlat V. BHL1022 BHL1011

-1114  
 30/é/

2 
    

K 
Nyelvgyakorlat VI. BHL1023 BHL1011

-1114 
 30/é/

2 
    

K Nyelvi alapvizsga BHL1099 -  0/v/2     

K 
Holland/flamand kultúra: 
Kulturális ismeretek II. 

BHL1420 
- 

 30/v/
2 

    

K 
Leíró nyelvészet I:  
Morfológia 

BHL2130 
- 

 15/v/
3 

    

K 
Leíró nyelvészet I: 
Morfológia 

BHL2131 
- 

 30/é/
2 

    

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I.  

BHL2230 
- 

 15/v/
3 

    

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I.  

BHL2231 
- 

 30/é/
2 

    

K 
Vizuális kultúra II. BHL2610 

- 
 30/v/

3 
    

 Összesítés:   
195/ 
17 

255/ 
23 

    

SZAK TÖRZSTÁRGYAI (70 KREDIT) 

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 1  BHL 

2031 
BHL 
1099 

  
30/é/

2 
   

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 2 BHL 

2032 
BHL 
1099 

  
30/é/

2 
   

K 
Leíró nyelvészet II: 
Szintaxis 

BHL 
2140 

-   
15/v/

3 
   

K 
Leíró nyelvészet II: 
Szintaxis 

BHL 
2141 

-   
30/é/

2 
   

K 
Modern holland/flamand 
irodalom II. 

BHL 
2240 

-   
15/v/

3 
   

K 
Modern holland/flamand 
irodalom II. 
 

BHL 
2241 

-   
30/é/

2    

K 
Holland/flamand kultúra: 
Kultúrtörténet  I 
 

BHL 
2410    

30/v/
3    

KV 
Észak- és Dél-Németalföld 
mővészete a 17-18. 
században 

BHL 
3610 -   

30/v/
4    

KV 
Egodokumentumok BHL 

3210 
-   

30/v/
4 

   

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 3 BHL 

2041 
BHL 
2031, 
2032 

   
30/é/

2   
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K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 4 BHL 

2042 
BHL 
2031, 
2032 

   
30/é/

2   

K 
Szociolingvisztika  BHL 

2150 
-    

15/v/
3  

  

K 
Szociolingvisztika  BHL 

2151 
-    

30/é/
2 

  

K 
Régi németalföldi irodalom BHL 

2250 
-    

15/v/
3 

  

K 
Régi németalföldi irodalom BHL 

2251 
-    

15/é/
1 

  

K 
Holland/flamand kultúra: 
Kultúrtörténet  II.  

BHL 
2420  

-    
30/v/

3 
  

KV 
Európai kultúra és Hollandia BHL 

3431 
-    

30/v/
4 

  

KV 
Esszéolvasás  BHL 

3221 
-    

30/é/
4 

  

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 5 

BHL 
2051 

BHL 
2041, 
2042 

    
30/é/

2  

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 6 

BHL 
2052 

BHL 
2041, 
2042 

    
30/é/

1   

K 
Szemantika és lexikológia BHL 

2160 
-     

15/v/
2 

 

K 
Szemantika és lexikológia BHL 

2161 
-     

15/é/
1 

 

K 
Narratológia, szövegelemzés BHL 

2260 
-     

15/v/
3 

 

K 
Narratológia, szövegelemzés BHL 

2261 
-     

30/é/
2 

 

K 
A szakdolgozatírás 
módszertana 

BHL 
5996 

     
15/é/

2 
 

K 
Diplomáciatörténet, 
nemzetközi protokoll és 
etikett  

BHL 
2820 -     

30/v/
3  

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 7 BHL 

2061 
BHL 
2051, 
2052 

     
30/é/

2 

K 
Nyelv- és stílusgyakorlat 8 BHL 

2062 
BHL 
2051, 
2052 

     
30/é/

1 

KV 
Új média és hagyományos 
eszközök a nyelvtanulásban 
 

BHL 
3511 

-      
30/é/

3 

KV 
Mőfordítás  BHL 

3711 
-      

30/é/
3 

KV 
Poétikák, verselemzés  BHL 

3231 
-      

30/é/
3 

K Modulzáró vizsga 
BHL 
2099 

BHL 
2062 

     0/v/0 

 Összesítés:     
210/ 
21 

195/ 
21 

180/ 
16 

120/9 
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SZAKIRÁNY TÁRGYAI – FORDÍTÓI SPECIALIZÁCIÓ (50 KREDIT) 

SZV 
Fordításelmélet  BFS 4010 -   15/v/

2 
   

SZV 
Jogi alapismeretek BFS 4030 -  30/v/

3 
    

SZV 
Fordítástechnika BHL  

4108 
BHL1099   30/é/

3 
   

SZV 
Szaknyelvi ismeretek I: 
Zsurnalisztikai szövegek 

BHL 
4114 

BHL1099   30/é/
3 

   

SZV 
Közgazdaságtan BFS 4020 -  30/v/

3 
    

SZV 
Nyelvhelyesség, nyelvi 
normativitás  

BFS 4050 -  15/é/
2 

    

SZV 
Prezentációs technikák  BHL 

4113 
-    30/é/

3 
  

SZV 
Fordítási gyakorlatok 1.  BHL 

4201 
BHL1099    30/é/

3 
  

SZV 
Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények  

BFS 4040 -     30/v/
3 

 

SZV 
Interkulturális 
kommunikáció  

BFS 4060 BHL1099     30/v/
3 

 

SZV 
Üzleti nyelv I. BHL 

4109 
BHL1099     30/é/

3 
 

SZV 
Fordítási gyakorlatok 2. BHL 

4202 
-     30/é/

3 
 

SZV 
Szaknyelvi ismeretek II: 
EU—terminológia és fordítás 

BHL 
4203 

BHL1099     30/é/
3 

 

SZV 
Fordítási gyakorlatok 3.  BHL 

4116 
BHL1099      30/é/

3 

SZV 
Üzleti nyelv II. 
 

BHL 
4110 

BHL1099      30/é/
3 

SZV 
Jogi szövegek fordítása  BHL 

4204 
BHL1099 

     
30/é/

3 

SZV 
Szaknyelvi ismeretek III. 
Tolmácsolási gyakorlatok 

BHL 
4205 

BHL1099 
     

30/é/
4 

 Összesítés:    75/8 75/8 60/6 
150/ 
15 

120/ 
13 

K 
Szakdolgozat BHL 

5998 
Abszolu-

tórium 
     

0/é/4 

K 
Szakzáróvizsga BHL  

5999 
BHL 
5998 

     
0/v/0 

 Összesítés:   
285/ 
25 

330/ 
33 

285/ 
27 

255/ 
26 

330/ 
31 

240/ 
26 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 285 330 285 255 330 240 
Vizsgák száma 8 8 5   4 5 2 
Félévközi jegyek száma 4 6 6 6 8 9 
Összes felkínált kredit 25 33 27 26 31 26 
Javasolt kreditmennyiség 25 33 27 26 31 26 
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6.1.2. Germanisztika alapképzséi szak – néderlandisztika szakirány (major, nappali) 

tantárgytematikái 
 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  - 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
- 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, és a kötelezı irodalom folyamatos feldolgozása nagyban segíti a vizsgára való 

felkészülést (filozófiai elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók számára gyakran nélkülözhetetlen a 
sikeres vizsgához). 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e;  Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. In: 

Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 744-755. 
o.; ill. I. kötet, 997-1000.  

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv /1-10. fejezetek és 
II. könyv/1-6. fejezetek. In: Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-
199. és 203-208. o.;  Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: Európa, 1992; 5-27. o., 
39-54. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz  (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf) ; Cicero, 
Scipio álma in:  Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; 
Marcus Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-72. 
o. 

• Plótinosz, „A három eredendı valóságról”,  In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. Válogatott 
filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; Augustinus, 
Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 

• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 
kötet, 175-183.;  Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in:  Az isteni és emberi természetrıl, Budapest: 
Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 
Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
Társulat, 2003, 107-143. o. 
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• Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 
278-301.) 

• Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Ford. Jaksa M. és Zoltai D. Budapest: T-Twins, 1992; 33-40. és 46-77. o. 
• Heidegger: Lét és idı, Ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Akadémiai kiadó, 2007. (vonatkozó fejezetek) 

 
 

BAA 0210 BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA ELİADÁS 
Tantárgy felelıse: 
Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
1. Hansági Ágnes 
2. Mészáros Márton 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli/és vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bevezetı, propedeutikus jellegő. Célja olyan alapvetı kérdések és fogalmak tisztázása, amelyek a 
hallgató további tanulmányaihoz nélkülözhetetlenek. Megismerteti a hallgatót az irodalom- és 
kultúratudományok alapjaival, legfontosabb társadalmi funkcióival, fogalmaival, módszereivel, irányaival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom társadalmi funkcióit történetileg is rendszerezve bepillantást ad irodalom és kultúra viszonyának 
alakulásába, az irodalom intézményesülésének folyamatába. Megismerteti a hallgatót az irodalom 
intézményrendszereivel, az irodalomtudomány és az irodalomkritika feladatköreivel, történeti szerepével, 
alapfogalmaival, az irodalomkritika és irodalomtudomány érdeklıdésének és funkciójának változásaival, 
tudomány-rendszertani helyével és lehetséges társadalmi szerepeivel. Megvilágítja a mediális multiplikálódás 
folyamatát, a könyv mediális monopóliumának megszőnéséig; tisztázza az irodalom lehetséges funkciót és új 
szerepét a megváltozott mediális helyzetben, viszonyát az új médiumokhoz. Történeti áttekintését adja a 
szakterület domináns tudományos paradigmáinak; megismerteti a hallgatót ezek legfontosabb kérdéseivel; 
fogalmaival, módszereivel és programjaival, szöveg- és irodalomfogalmaikkal, ezek társadalmi hatásával, 
illetve kulturális következményeivel.       
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
 

Ajánlott irodalom: 
• Cs. Gyimesi Éva (1992): Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Pátria, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2004): Az értelmezés világa. Gondolat - ELTE ÖH Tsz., Budapest. 
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• Thienemann Tivadar (1985): Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pannónia Könyvek, Pécs. 
• Terry Eagleton (2000): A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Ann Jefferson – David Robey (1995, szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest.  
• Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc (2002): Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat, 

Pompeji. 
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 

Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart. 
•  
 
 
 

BFS 4050 Nyelvi normativitás, nyelvhelyesség 
Tantárgy felelıse: 
Bölcskei Andrea PhD 

Féléves óraszám: 
N:15 

L: 

Kredit: 
2 kredit 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Bölcskei Andrea PhD 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése; a normatív 
nyelvváltozat jellegzetességeinek bemutatása, használati szabályainak elsajátítása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy megvilágítja a nyelvi normával kapcsolatos kutatások legátfogóbb kérdéseit. Tárgyalandó 
problémák: a nyelvi norma, normák értelmezése; a nyelvi helyesség, helytelenség mibenléte; a viszonyítás és a 
normától való eltérés kritériumai. Javasolt kiemelt terület: a norma kommunikációs szituációs és 
szociokulturális jellegének felfogásából kiindulva konkrét nyelvhelyességi problémák tárgyalása, felkészülés 
az egyetemi képzés során elkövetkezı feladatok nyelvileg igényes szóbeli és írásbeli megoldására. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Sándor Kára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 
nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 

• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London. 
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

Ajánlott irodalom: 
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest.  
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest.  
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• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 
Tinta Könyvkiadó, Budapest. 

 
 
 
 

BHL 1001 Kutatási és szakszövegírási ismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 
Máthé Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kv 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezeti a hallgatókat az egyetemi, különös tekintettel a filológiai munka módszereibe: a könyvtárak 
és az elektronikus információhordozók használatába, tudományos írásmővek készítésébe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi dolgozat 
Témaválasztás 
Anyaggyőjtés, források használata 
Könyvtárazás 
A vázlat 
Írás közben 
A tudományos szöveg tagoló elemei, stílusa 
Formai követelmények 
Idézés 
Jegyzetek és bibliográfia 
Nehézségek, kérdések, tippek és trükkök 
Évközi tanulmányi követelmények: 
tervezett bibliográfia leadása 
vázlat leadása 
kész szemináriumi dolgozat leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Umberto Eco (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat, Budapest 
Szikszainé Nagy Irma (2003): Szövegértés, szövegelemzés, szövegalkotás. Osiris, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
A szakdolgozatról/szemináriumi dolgozatról: 
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/magyar-irodalom/magyar-irodalom-081028-26 
http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/index.html 
http://mmi.elte.hu/~ibarany/8F4CB538-3DEC-468D-90AA-68F24DC14B3B.html 
 
Az idézési módok: 
http://a-szakdolgozat.atw.hu/ 
http://www.arts.u-szeged.hu/magyar/acta/szakdoli.html 
http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/ktud/szakdolg_utmutato.htm 
http://www.c3.hu/~fons/hivatk.htm 
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BHL 1011 Nyelvgyakorlat I. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja, hogy a hallgatók alapszintő nyelvi készségekre tegyenek szert. Az órákon 
a hallgatók megismerkednek a holland nyelv sajátosságaival és jellemzıivel, kiejtési szabályaival, 
valamint alapszókincsével. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a holland nyelvbe,  kiejtés. Témakörök:  ismerkedés, az utcán, kávéházban,  találkozók, ünnepek, 
bevásárlás, lakások 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2010) Nederlands in gang. Nederlands voor Duitstaligen, 
Coutinho, Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

Ajánlott irodalom: 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
 
 
 

BHL 1012  Nyelvgyakorlat II. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi. Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja, hogy a hallgatók alapszintő nyelvi készségekre tegyenek szert. Az órákon 
a hallgatók megismerkednek a holland nyelv sajátosságaival és jellemzıivel, kiejtési szabályaival, 
valamint alapszókincsével. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a holland nyelvbe,  helyesírás Témakörök:  ismerkedés, étteremben,  találkozók, újságok, vásárlás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2010) Nederlands in gang. Nederlands voor Duitstaligen, 
Coutinho, Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
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anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 
Ajánlott irodalom: 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 

BHL 1013  Nyelvgyakorlat III. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzust rendszerint az anyanyelvi lektor tartja. Cél: a hallgatók bevezetése a holland nyelvhasználatba.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Az anyanyelvi lektor elsısorban az aktív készségeket (beszéd, írás) gyakorolja a hallgatókkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Loo, Helga van, Schoenaerts, Peter, Fraeters, Han, Devos, Rita: Vanzelfsprekend. Leuven: Acco, 2009.  
J. Schneider, Taal vitaal, Intertaal, 2000. 
Ajánlott irodalom: 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 

BHL 1021  Nyelv- és stílusgyakorlat IV. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1011-1114, BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvgyakorlat célja a hallgatók alapszintő nyelvi készségeinek fejlesztése a Közös Európai 
Referenciakeret B1 szintjére. Az órákon a hallgatók tovább fejlesztik ismereteiket a holland nyelv 
sajátosságairól és jellemzıirıl, helyesírási szabályairól, valamint nyelvtani alapjairól. Az otthoni feladatok 
elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Imperfectum, perfectum, fı- és mellékmondat, rendhagyó igék, melléknevek 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 
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Bussum 
• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 

anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHL 1022  Nyelv- és stílusgyakorlat V. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1011-1114, BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvgyakorlat célja a hallgatók alapszintő nyelvi készségeinek fejlesztése a Közös Európai 
Referenciakeret B1 szintjére. Az órákon a hallgatók tovább fejlesztik ismereteiket a holland nyelv 
sajátosságairól és jellemzıirıl, helyesírási szabályairól, valamint nyelvtani alapjairól. Az otthoni feladatok 
elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Imperfectum, perfectum, fı- és mellékmondat, rendhagyó igék, melléknevek 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 
Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
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BHL 1023  Nyelv- és stílusgyakorlat VI. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1011-1114, BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvgyakorlat célja, hogy a hallgatók alapszintő nyelvi készségekre tegyenek szert. Az órákon a 
hallgatók fıként az aktív nyelvi készségeiket fejlesztik tovább a Közös Európai Referenciakeret B1 
szintjére. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Imperfectum, perfectum, fı- és mellékmondat, rendhagyó igék, melléknevek 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 
Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHL 1099 Nyelvi alapvizsga 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók általános nyelvi készségének felmérése négy fı területen: Szövegalkotás, nyelvtani ismeretek, 
szövegértés, nyelvi interakció. A vizsga megköveteli a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjének 
elérését mind szóban, mind írásban. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Lásd a Nyelvgyakorlat és a Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységek leírásánál. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Lásd a Nyelvgyakorlat és a Nyelv- és stílusgyakorlat tanegységek leírásánál. 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 

Bussum 
• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 

anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
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BHL 1114 Gyakorlati holland  nyelvtan 

Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvtanóra célja, hogy a hallgatók alapszinten elsajátítsák a nyelvtani készséget, szabályokat. Az 
órákon a hallgatók megismerkednek a holland nyelvtan sajátosságaival és jellemzıivel. Az otthoni 
feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
� Bevezetés a holland nyelvbe, kiejtés, névelık, fınév, többes szám, melléknév, igeragozás, segédigék, múlt 

idık, mondattan, szórend. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2010) Nederlands in gang. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 
Bussum 
Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 
Ajánlott irodalom: 
Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal 
(NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 

BHL 1410 – HOLLAND/FLAMAND KULTÚRA:  KULTURÁLIS ISMERETEK I. 
 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kultúra és az interkulturális kompetecia fogalma. A kulturális tanulás folyamata.  
A mai Hollandia és Belgium megismerése. Nemzeti identitás, mentalitás, szokások ismertetése, mindennapok 
és ünnepek. Attitődök a saját nyelvhez és történelemhez. Különbségek a flamand és a holland történelemben, 
mentalitásban, nyelvben. Hollandia, Belgium vázlatos történelme a kezdetektıl napjainkig. Földrajzi 
ismeretek, lakosok. Szokások, hagyományok. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Jártasság megszerzése a más kultúrák megismerésében és kiegyensúlyozott értékelésében.  

• Bevezetés 
• Földrajzi ismeretek 
• Történelem 
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• Nemzeti karakter 
• Az egyén 
• Viselkedési szokások 
• Ünnepek, hagyományok 
• Belgium történelme címszavakban 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A tankönyv rendszeres olvasása, aktív részvétel az órákon. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bogyay Mária (2008):  Hollandia magyar szemmel. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

 
Ajánlott irodalom: 

• Snoek, K. (1989): Nederland leren kennen. Martinus Nijhoff Uitgevers, Leiden/Antwerpen. 
• www.kreholland.hu 
• www.holland.lap.hu 
• http://szotar.sztaki.hu/holland-magyar, http://szotar.sztaki.hu/magyar-holland 

 
 
 
 

BHL 1420 – HOLLAND/FLAMAND KULTÚRA II: Kulturális ismeretek II. 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1410 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
történelem és aktualitások Hollandiából és Belgiumból 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Németalföld története, és a témához kapcsolódó országismereti témák 
földrajz 
oktatás 
kultúra  
sport 
közigazgatás 
politika 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az órák rendszeres látogatása, olvasás, elıadás tartása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• J. van den Toorn-Schutte: Zo zijn onze manieren. Nederlandkunde voor buitenlanders. Geografie, 
cultuur, gewoonten. Auctor, 1994. (ZZOM) 

• Országismeret a Bécsi egyetem honlapján, angol, német és holland nyelven: 
http://www.ned.univie.ac.at/non/landeskunde/ 
• Országismeret tankönyv a Belgrádi egyetem honlapján: 

      http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.yu/udzbenik.php?jezik=nl&idcvor=1 
 

Ajánlott irodalom: 
• Van Hauwermeiren, P., Simonis, F.: Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en Vlaanderenkunde. 

Uitgeverij J. Van In, Lier – Brussel (Belgium), 1990. (WNVT) 
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BHL 1610 – VIZUÁLIS KULTÚRA A NÉMETALFÖLDÖN 1 

Tantárgy felelıse: 
Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés 
módja: 

V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a németalföldi mővészet tanulmányozásához is szükséges általános 
mővészettörténeti fogalmakkal és szakkifejezésekkel, s a hazai múzeumokban ( mindenekelıtt a 
Szépmővészeti Múzeum győjteményében ) található legjelentısebb holland és flamand mőtárgyanyaggal. 

  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A korai németalföldi festészet általános ismérvei, terminológiája 
 
A 15. századi németalföldi festészet jelentısebb képviselıi 
A korai németalföldi festészet rejtett szimbolizmusa 
Stiláris és tematikai változások a 16. századi németalföldi festészetben  
A 16. századi németalföldi festészet fontosabb mesterei 
Idısebb Pieter Bruegel és köre 
A németalföldi manieristák mővészete  
A humanista zsánerfestészet sajátosságai 
 Peter Paul Rubens helye és szerepe a 17. századi flamand festészetben  
A 17. századi flamand festészet legkiemelkedıbb képviselıi 
A flamand csendéletfestészet legjelentısebb specialistái 
Az ellenreformációs barokk mővészet sajátosságai Flandriában  
Mitológiai témák a 17. századi flamand festészetben   

Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Urbach Zsuzsa ( 1971 ) : Korai németalföldi táblaképek, Corvina Kiadó, Budapest  
•  Végh János ( 1977 ) : Németalföld festészete a XV. században, Corvina Kiadó, Budapest  
•  Gerszi Teréz ( 1970 ) : Bruegel és századának németalföldi festészete, Corvina Kiadó, Budapest   
•   

Ajánlott irodalom: 
Marosi Ernı ( 1997 ) : A középkor mővészete II. 1250-1500, Corvina Kiadó, Budapest 

 
      H. Gerson, Zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, Amsterdam 1962. 
             
      H. Guratzsch, Drie eeuwen schilderkunst in de Lage Landen. Gaade Amerongen 1979.  

•   
 
 
 
 

BHL 2031  Nyelv- és stílusgyakorlat 1. 
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Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Passief, zou/den, plusquamperfectum, er, daar, liggen/staan/zitten 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Taal totaal 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 
 

BHL 2032  Nyelv- és stílusgyakorlat 2. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Passief, zou/den, plusquamperfectum, er, daar, liggen/staan/zitten 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Taal totaal 
Ajánlott irodalom: 
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• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHL 2041  Nyelv- és stílusgyakorlat 3. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2031, 2032 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Hfst 7 Een beetje zappen, een beetje surfen, Hfst 8 De zorgzame samenleving, Hfst 9 Jong geleerd, oud gedaan 
Hfst 10 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…  
A kurzuson a rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagoknál megadott Taal Totaal c. nyelvkönyv utolsó négy 
fejezetét vesszük át részletesen:  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
KENNEDIE, C.: Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden [tekstboek+werkboek]. Amsterdam: Uitgeverij 
Intertaal, 2001 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHL 2042  Nyelv- és stílusgyakorlat 4 
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Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2031, 2032 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Hfst 7 Een beetje zappen, een beetje surfen, Hfst 8 De zorgzame samenleving, Hfst 9 Jong geleerd, oud gedaan 
Hfst 10 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…  
A kurzuson a rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagoknál megadott Taal Totaal c. nyelvkönyv utolsó négy 
fejezetét vesszük át részletesen:  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kennedie, C.: Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden [tekstboek+werkboek]. Amsterdam: Uitgeverij 
Intertaal, 2001 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 
 

BHL 2051  Nyelv- és stílusgyakorlat 5. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2041, 2042 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése. Az órákon a hallgatók fıleg 
szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az 
otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı 
tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal, emellett az alábbi nyelvtani témaköröket vesszük sorra: inversie, 
scheidbare werkwoorden, om ... te +infinitief, vergelijking, conjuncties, relatief pronomen, relatieve bijzinnen, 
indirecte vraagzinnen, functies van ’er’, adverbiaal pronomen, possessief  
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, B., Lijmbach B. (2007) Nederlands op niveau. Coutinho, Bussum. 
• de Boer, B., Lijmbach, B. (2004): Nederlands in actie, Coutinho, Bussum 
• Taks,H.,Verbruggen, K. (2009)  Op naar de eindstreep, Coutinho, Bussum 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
 
 
 

BHL 2052  Nyelv- és stílusgyakorlat 6. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2041, 2042 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése. Az órákon a hallgatók fıleg 
szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az 
otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı 
tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal: milieu, wetenschap, verkeer, werk, media, informatica, kunst, 
geld, recht., emellett az órák során felmerülı nyelvtani jelenségeket beszéljük meg.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• An Wuyts, Nederlands voor gevorderde anderstaligen, Leuven, Acco, 2003 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHL 2061 Nyelv- és stílusgyakorlat 7. 
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Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2051, 2052 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése. Az órákon a hallgatók fıleg 
szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az 
otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı 
tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal: milieu, wetenschap, verkeer, werk, media, informatica, kunst, 
geld, recht., emellett az órák során felmerülı nyelvtani jelenségeket beszéljük meg.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• An Wuyts, Nederlands voor gevorderde anderstaligen 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 
 

BHL 2062 Nyelv- és stílusgyakorlat 8. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2051, 2052 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A két kurzus (Nyelv- és stílusgyakorlat 7 és 8) a B2 szintrıl a C1-es szintre hozza fel a hallgatók nyelvtudását. 
A hallgatók probléma nélkül tudják követni az anyanyelvi beszélık társalgását anélkül, hogy azok tekintettel 
lennének a külföldire, jól tudják olvasni a szakirodalmat, véleményüket megfelelı érveléssel tudják 
alátámasztani holland nyelven. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal, emellett az órák során felmerülı nyelvtani jelenségeket beszéljük 
meg.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az 
aktuális anyagból félév közben és végén. Az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai 
részvétel. A kurzus írásbeli teszttel zárul. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
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• De Boer, B., Lijmbach B.: Nederlands op niveau. Bussum: Coutinho, 2007. 
• Wuyts, An: Nederlands voor gevorderde anderstaligen, Leuven: Acco, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
 
 
 

BHL 2130 Leíró nyelvészet I.: Morfológia ea. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés a holland nyelv szófajaiba és alaktanába.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a morfológia hollandnyelvő terminológiájába. 
Morfológiai alapfogalmak és problémák a holland nyelvben (tı- és képzett szavak, motiváltság, produktivitás, 
kötött és szabad morfémák, tartalmas és funkciószavak, képzett és összetett szavak, deriváció és flexió, 
allomorfok. A holland nyelv szófajai különös tekintettel az igék, fınevek és melléknevek tulajdonságaira.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/morphology 
• http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/index.html 
• http://woordenlijst.org/  8. 9. 10.  
• http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08_09_12.pdf 
• Hand-outok 
Ajánlott irodalom:  
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford. 
• Booij, G. – Van Santen, A. (1998): Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Amstedam 

University Press,  Amsterdam  
• Florijn, A.F. e.a. (1994): De regels van het Nederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen.  
• Geerts, G. ea. (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen. 
• Smedts, W. - Belle, W. van  (1993): Taalboek. Pelckmans, Kapellen.  
• Van der Toorn-Schutte, Jenny. (2006) Klare taal! Boom, Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHL 2131 Leíró nyelvészet I.: Morfológia szem. 
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Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
 tesztek 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés a holland nyelv szófajaiba és alaktanába.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz. A holland szófajtan és a szóalaktan 
kérdéseivel a hallgatók itt gyakorlatok formájában ismerkednek meg. A kurzus elvégzésével képessé válnak 
morfológiai témájú cikkek olvasására és szavak morfológiai elemzésére, leírására. Bepillantást kapnak a 
morfológia és a többi grammatikai diszciplína (fonológia, szintaxis) kapcsolatába. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: zárthelyi dolgozatok, órai és házi feladatok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Boer, B. de – Lijmbach, B. – Loeffen, W. (2009): Trefwoord I. Wolters-Noordhoff, Groningen 
• Goossens, M. (2008): Zonder fout! Standaard Uitgeverij, Antwerpen 
Ajánlott irodalom:  
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford. 

 
 
 
 

BHL 2141 Leíró nyelvészet II : Szintaxis ea. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland mondat jellemzıinek megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek a mondattan és a mondatelemzés alapjaival. Hangsúlyt 
kapnak a holland mondat felépítése, szórendje, valamint a mondattan összefüggése a morfológiával és a 
fonetikával.  
A kurzus elméleti hátteret biztosít a mondatfelépítés és mondatelemzés készségszintő elsajátításához.  
Az órákon a következı témákról lesz szó: A mondatok osztályozása, felépítése. Teljes és elliptikus mondatok. 
Szavak, konstituensek, mondatrészek; Egyszerő és összetett mondatok. Kijelentı, kérdı, felszólító mondatok; 
Az állítmány és az ige valenciája. Kötött és szabad bıvítmények. Mondatelemzés; Igei állítmány, névszói 
állítmány, tárgy; Részeshatározó, prepozíciós határozó, más határozók; Az alany. Az alany fajtái és 
bıvítményei. A mondatrész részei: jelzık; Alárendelı mellékmondatok; Mellérendelı mellékmondatok; 
Összevont mellékmondatok; A holland mondat szórendje; A mondattan összefüggése a morfológiával és a 
fonetikával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A kurzus rendszeres látogatása, reflektálás a felmerülı kérdésekre. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
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• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• Florijn, Lalleman, Maureau (1994): De regels van het Nederlands. Wolters-Noordhoff, Groningen 
• Klein, M., Toorn, M.C. van den (1991): Praktische cursus zinsontleding. Wolters-Noordhoff, Groningen. 
• Smedts, W. Belle, W. van (2003): Taalboek. Pelckmans, Kapellen. 
Ajánlott irodalom:  

• Luif, J. (1994): In verband met de zin. Inleiding in de Nederlandse spraakkunnst. Amsterdam 
University Press, Amsterdam. 

 
•  

 
 
 

BHL 2141 Leíró nyelvészet II : Szintaxis szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
Tesztek, 
feladatok 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland mondat jellemzıinek megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a mondattan és a mondatelemzés alapjaival. 
Hangsúlyt kapnak a holland mondat felépítése, szórendje, valamint a mondattan összefüggése a morfológiával 
és a fonetikával.  
Az órákon a következı témákról lesz szó: A mondatok osztályozása, felépítése. Teljes és elliptikus mondatok. 
Szavak, konstituensek, mondatrészek; Egyszerő és összetett mondatok. Kijelentı, kérdı, felszólító mondatok; 
Az állítmány és az ige valenciája. Kötött és szabad bıvítmények. Mondatelemzés; Igei állítmány, névszói 
állítmány, tárgy; Részeshatározó, prepozíciós határozó, más határozók; Az alany. Az alany fajtái és 
bıvítményei. A mondatrész részei: jelzık; Alárendelı mellékmondatok; Mellérendelı mellékmondatok; 
Összevont mellékmondatok; A holland mondat szórendje; A mondattan összefüggése a morfológiával és a 
fonetikával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy a következı részekbıl áll össze: tesztek 40%, órai feladatok 30%, házi feladatok 30% 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bouman – Noordermeer, D. et. al (1991): Beter Nederlands 1-2. Coutinho, Muiderberg. 
• Florijn, Lalleman, Maureau (1994): De regels van het Nederlands. Wolters-Noordhoff, Groningen 
• Klein, M., Toorn, M.C. van den (1991): Praktische cursus zinsontleding. Wolters-Noordhoff, Groningen. 
• Smedts, W. Belle, W. van (2003): Taalboek. Pelckmans, Kapellen. 
• Hand outs 
Ajánlott irodalom:  
• Luif, J. (1994): In verband met de zin. Inleiding in de Nederlandse spraakkunnst. Amsterdam University 

Press, Amsterdam. 
 
 
 
 
 

BHL 2150 Szociolingvisztika ea. 
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Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland nyelvi változatok megismerése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus központi témája a nyelv és a társadalom viszonya a holland nyelvterületen. Annak járunk utána, 
hogyan keletkeznek a nyelvi változatok, milyen tényezık játszanak szerepet elterjedésükben, és miként idézik 
elı a nyelv változását. Megismerkedünk olyan témákkal, mint a nyelvjárások, a sztenderd nyelv, különbségek 
a holland és a flamand nyelvhasználatban, a fiatalok nyelve, etnolektusok, férfi- és nıi nyelvhasználat, nyelvi 
identitás. De megvizsgálunk olyan fogalmakat is, mint a nyelvi tervezés és nyelvpolitika, többnyelvőség, 
kódváltás, nyelvi kisebbség. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/langvar 
• http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/ 
• Hulshof, H. – Rietmeijer, M. – Verhagen, A. (2009): Taalkunde voor de Tweede Fase van het VWO.  
       Amsterdam University Press, Amsterdam p. 32 – 61. 
• Reader 
Ajánlott irodalom:  
• Boves, Tom – Gerritsen, Marinel  (1995): Inleiding in de sociolinguïstiek. Spectrum, Utrecht  
• Daniëls, Wim  (2004): Vet! : jongerentaal nu en vroeger. Het Spectrum, Utrecht  
• Kálmán, L. – Nádasdy Á. (1999): Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest. 
• Stroop,  Jan (2003): Waar gaat het Nederlands naartoe?  Panorama van een taal. Bakker, Amsterdam  
• Van Reenen, Pieter – Elias, Michael  (1998): Taalverschillen. Een werkboek over variatie en verandering 

in taal. 
        Coutinho, Bussum  

 
 

BHL 2151 Szociolingvisztika szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Prezentáció, 
teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland nyelvi változatok megismerése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus központi témája a nyelv és a társadalom viszonya a holland nyelvterületen. Annak járunk utána, 
hogyan keletkeznek a nyelvi változatok, milyen tényezık játszanak szerepet elterjedésükben, és miként idézik 
elı a nyelv változását. Megismerkedünk olyan témákkal, mint a nyelvjárások, a sztenderd nyelv, különbségek 
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a holland és a flamand nyelvhasználatban, a fiatalok nyelve, etnolektusok, férfi- és nıi nyelvhasználat, nyelvi 
identitás. De megvizsgálunk olyan fogalmakat is, mint a nyelvi tervezés és nyelvpolitika, többnyelvőség, 
kódváltás, nyelvi kisebbség. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: cikkek olvasása, értelmezése; prezentáció; zárthelyi dolgozatok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/langvar 
• http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/ 
• Hulshof, H. – Rietmeijer, M. – Verhagen, A. (2009): Taalkunde voor de Tweede Fase van het VWO.  
       Amsterdam University Press, Amsterdam p. 32 – 61. 
• Reader 
Ajánlott irodalom:  
• Boves, Tom – Gerritsen, Marinel  (1995): Inleiding in de sociolinguïstiek. Spectrum, Utrecht  
• Daniëls, Wim  (2004): Vet! : jongerentaal nu en vroeger. Het Spectrum, Utrecht  
• Kálmán, L. – Nádasdy Á. (1999): Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest. 
• Stroop,  Jan (2003): Waar gaat het Nederlands naartoe?  Panorama van een taal. Bakker, Amsterdam  
• Van Reenen, Pieter – Elias, Michael  (1998): Taalverschillen. Een werkboek over variatie en verandering 

in taal. 
        Coutinho, Bussum  

 
 

BHL 2160 Szemantika és lexikológia ea. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland szavak, mondatok és szerkezetek  jelentésszerkezetének megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek a jelentés és a jelentéstan alapfogalmaival, a szemantika 
hagyományos és modern megközelítésével. Ismereteket szereznek a lexikológia és a lexikográfia területérıl és 
mai problémáiról. Az elıadáson szemantikai, frazeológiai és lexikológiai fogalmak és problémák tisztázására 
kerül sor. Az órákon a következı témákról lesz szó: szinonímák, antonímák, homonímák, hiperonímák, 
definíciók; jövevényszavak, szóalkotás; holland szavak más nyelvekben; állandósult szókapcsolatok, 
metaforák, metonímia; szócikkek elemzése; a legfontosabb holland nyelvő szótárak mikro és makrostruktúrája 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford. 
• Forgács Tamás (2007): Bevezetés a frazeológiába. Tinta Kiadó, Budapest. 
• Geeraerts, D., Janssens, G.(1982): Wegwijs in woordenboeken. Van Gorcum, Assen.  
• Koenen, L., Smits, R. (2004): Handboek Nederlands. Erven J. Bijleveld, Utrecht. 
• Smedts, W. Belle, W. van (2003): Taalboek. Pelckmans, Kapellen. 
• Hand outs 
Ajánlott irodalom:  
• Kálmán L. – Nádasdy Á. (1999): Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest. 
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BHL 2161 Szemantika és lexikológia szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
1 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
Tesztek, 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland szavak, mondatok és szerkezetek  jelentésszerkezetének megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek az elıadáson elhangzott szemantikai 
alapfogalmakkal. Bepillantást nyernek a szótárhasználatba és a lexikográfus munkájába. 
Az órákon a következı témákról lesz szó: szinonímák, antonímák, homonímák, hiperonímák, definíciók; 
jövevényszavak, szóalkotás; holland szavak más nyelvekben; állandósult szókapcsolatok, metaforák, 
metonímia; szócikkek elemzése; szótárismereti gyakorlatok 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy a következı részekbıl áll össze: tesztek 40%, órai feladatok 20%, szemináriumi dolgozat 
40% 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Boer, Berna de et. al.(2009): Trefwoord 1-2. Wolters-Noordhoff, Groningen. 
• Forgács Tamás (2007): Bevezetés a frazeológiába. Tinta Kiadó, Budapest. 
• Geeraerts, D., Janssens, G.(1982): Wegwijs in woordenboeken. Van Gorcum, Assen.  
• Koenen, L., Smits, R. (2004): Handboek Nederlands. Erven J. Bijleveld, Utrecht. 
• Smedts, W. Belle, W. van (2003): Taalboek. Pelckmans, Kapellen. 
• Hand outs 
Ajánlott irodalom:  
• Luif, J. (1994): In verband met de zin. Inleiding in de Nederlandse spraakkunnst. Amsterdam University 

Press, Amsterdam. 
 
 
 
 

BHL 2230 – MODERN HOLLAND/ FLAMAND IRODALOM I 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modern holland nyelvő irodalom kialakulásához vezetı tendenciák európai kontextusba való elhelyezése, a 
korszakok legfontosabb holland és flamand irodalmi irányzatainak (Nyolcvanasok, naturalizmus, 
szimbolizmus, neoromantika, flamand mozgalom, expresszionizmus, 10-es Generáció, Vorm en Vent vita, 
egzisztencialisták, Ötvenesek, neorealizmus, 60-70-es évek kísérleti irodalma, Nixers, posztmodern 
irodalom) megismerése, kiemelkedı szerzık életmővének feldolgozása különbözı irodalomtudományi 
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módszerek alapján, mőelemzések. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumokhoz kapcsolódó általános irodalomtörténeti és irodalomelméleti bevezetés 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. A kurzus írásbeli teszttel zárul. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DAUTZENBERG, J. A.: Nederlandse literatuur: geschiedenis, bloemlezing en theorie. Den Bosch: 

Malmberg,1993. 
• CALIS, Piet: Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1984. 
• SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam: 

Contact, 1998. 
 
 

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, Ton: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1999. 
• GOEDEGEBUURE, Jaap: Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989 
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BHL 2231  –  MODERN HOLLAND/ FLAMAND IRODALOM I. 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
k 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modern holland nyelvő irodalom kialakulásához vezetı tendenciák európai kontextusba való elhelyezése, a 
korszakok legfontosabb holland és flamand irodalmi irányzatainak (Nyolcvanasok, naturalizmus, 
szimbolizmus, neoromantika, flamand mozgalom, expresszionizmus, 10-es Generáció, Vorm en Vent vita, 
egzisztencialisták, Ötvenesek, neorealizmus, 60-70-es évek kísérleti irodalma, Nixers, posztmodern irodalom) 
megismerése, kiemelkedı szerzık életmővének feldolgozása különbözı irodalomtudományi módszerek 
alapján, mőelemzések. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. Multatuli: Max Havelaar 
2. Nescio: Dichtertje / Költıcske 
3. W. Elsschot: Sajt/Kaas - Het Dwaallicht / Lidércfény  
4. F. Bordewijk: Karakter  
5. M. Minco: Het bittere kruid / Keserő fő  
6. H. Mulisch: De aanslag /A merénylet 
7. Kader Abdolah: Het huis van de moskee/A mecset ura 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel.  Szemináriumi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DAUTZENBERG, J. A.: Nederlandse literatuur: geschiedenis, bloemlezing en theorie. Den Bosch: 

Malmberg,1993. 
• CALIS, Piet: Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1984. 
SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam: 
Contact, 1998 

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, Ton: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1999. 
• GOEDEGEBUURE, Jaap: Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. 
 
 

BHL 2240 - Modern holland-flamand irodalom II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr Balogh Tamás 
 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz Ajánlott félév: 

3 
Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A korszak legfontosabb alkotóinak és mőveinek megismerése, a mővek kritikai elemzése és értelmezése 
európai kontextusba helyezve, a mővek történetiségét is figyelembe véve. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órák során áttekintjük a korszak irodalmi irányzataihoz, tendenciáihoz kapcsolódó legkiválóbb szerzık 
életmővét, továbbá az órák során sor kerül a kiemelkedı, a paradigmaváltásban szerepet kapó mővek alapos 
elemzésére és értelmezésére az irodalomtudomány napjainkban érvényes módszerei, modelljei alapján, teret 
engedve a különbözı olvasási stratégiáknak. Továbbá figyelembe vesszük a változó - korabeli és a legújabb 
recepciós fejleményeket, ezzel történeti távlatot adva a mőveknek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum, házi dolgozat, óra eleji szövegolvasást ellenörzı z.h.   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Iseghem, Johan van: Guido Gezelle, Vlaemsche Dichtoefeningen In. Lexicon van literaire werken 
(fénymásolat) 

• Oversteegen, J.J. (1962-1963): ‘De organisatie van Max Havelaar J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. 
Jaargang 1 http://www.dbnl.org/tekst/_mer005196201_01/_mer005196201_01_0042.htm 

• Philip Vermoortel (1995): 'Ik geef wenken, geen regels' (1995) 
http://www.dbnl.org/tekst/verm039ikge01_01/index.htm 

• Klein, Maarten: Louis Couperus Noodlot. In. Lexicon van literaire werken  
• Dorlein, Gilles: Leopold. In. Lexicon van literaire werken  
• Hadermann, Paul: Vanitas en Loreley, Bij enkele ’barokke’ gedichten van Paul van Ostaijen 

http://www.dbnl.org/tekst/hade001vani01_01/hade001vani01_01_0001.htm 
• Spinoy, Erik: Paul van Ostaijen Nagelaten gedichten In. Lexicon van literaire werken 
• Giard-Kramer: Nescio, De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. In. Lexicon van literaire werken  
• Daróczi Anikó (1996): Nescio, de mystieke dichter In. Literatur 96/5.  
• Anten, H.: F. Bordewijk In. Kritisch literaire lexicon,  
• Schmitz-Küller, H.: Bordewijk Bint. In. Lexicon van literaire werken,  

• Goedemé, Guido: Willem Elsschot Kaas. Lijmen en Het been In. Lexicon van literaire werken 
Ajánlott irodalom: 

• Vegt, Jan van der: A. Roland Holst In. Kritisch literaire lexicon  
• Anten, Hans: Karakter In. Lexicon van literaire werken  
• Akker, W. J. van der: M. Nijhoff: Nieuwe gedichten. In. Lexicon van literaire werken  
 
 
 
 

BHL 2241 - Modern holland-flamand irodalom II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr Balogh Tamás 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz Ajánlott félév: 

3 
Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A korszak legfontosabb alkotóinak és mőveinek megismerése, a mővek kritikai elemzése és értelmezése 
európai kontextusba helyezve, a mővek történetiségét is figyelembe véve. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órák során áttekintjük a korszak irodalmi irányzataihoz, tendenciáihoz kapcsolódó legkiválóbb szerzık 
életmővét, továbbá az órák során sor kerül a kiemelkedı, a paradigmaváltásban szerepet kapó mővek alapos 
elemzésére és értelmezésére az irodalomtudomány napjainkban érvényes módszerei, modelljei alapján, teret 
engedve a különbözı olvasási stratégiáknak. Továbbá figyelembe vesszük a változó - korabeli és a legújabb 
recepciós fejleményeket, ezzel történeti távlatot adva a mőveknek. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
referátum, házi dolgozat, óra eleji szövegolvasást ellenörzı z.h.   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Iseghem, Johan van: Guido Gezelle, Vlaemsche Dichtoefeningen In. Lexicon van literaire werken 

(fénymásolat) 
• Oversteegen, J.J. (1962-1963): ‘De organisatie van Max Havelaar J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. 

Jaargang 1 http://www.dbnl.org/tekst/_mer005196201_01/_mer005196201_01_0042.htm 
• Philip Vermoortel (1995): 'Ik geef wenken, geen regels' (1995) 

http://www.dbnl.org/tekst/verm039ikge01_01/index.htm 
• Klein, Maarten: Louis Couperus Noodlot. In. Lexicon van literaire werken  
• Dorlein, Gilles: Leopold. In. Lexicon van literaire werken  
• Hadermann, Paul: Vanitas en Loreley, Bij enkele ’barokke’ gedichten van Paul van Ostaijen 

http://www.dbnl.org/tekst/hade001vani01_01/hade001vani01_01_0001.htm 
• Spinoy, Erik: Paul van Ostaijen Nagelaten gedichten In. Lexicon van literaire werken 
• Giard-Kramer: Nescio, De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. In. Lexicon van literaire werken  
• Daróczi Anikó (1996): Nescio, de mystieke dichter In. Literatur 96/5.  
• Anten, H.: F. Bordewijk In. Kritisch literaire lexicon,  
• Schmitz-Küller, H.: Bordewijk Bint. In. Lexicon van literaire werken,  

• Goedemé, Guido: Willem Elsschot Kaas. Lijmen en Het been In. Lexicon van literaire werken 
Ajánlott irodalom: 

• Vegt, Jan van der: A. Roland Holst In. Kritisch literaire lexicon  
• Anten, Hans: Karakter In. Lexicon van literaire werken  
• Akker, W. J. van der: M. Nijhoff: Nieuwe gedichten. In. Lexicon van literaire werken  
 
 
 

BHL 2250 Régi németalföldi irodalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A régi németalföldi irodalom története, a középkor és kora-újkor európai irodalmának, társadalmi, filozófiai, 
kulturális és vallási légkörének tükrében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A középkor-elıadások témákra vannak lebontva (Teremtés, Test és lélek, Idı, Utazások és útleírások, Én és 
Közösség, Misztika, Beginák és a Közös Élet Testvérei, A kéziratok világa, Vers és dallam, 
Misztériumjátékok, Halál). Ezután térünk rá a humanizmusra, a reformáció és ellenreformáció holland nyelvő 
irodalmára, a retorikai kamarák mőködésére és szerepére, a tizenhetedik századi németalföldi irodalmi élet 
ismertetésére. Az elıadások általános kulturális háttérismeretet nyújtanak a szeminárium anyagához. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
FRITS, Oostrom van: Stemmen op schrift. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2006. p. 77-93., p. 185-194., p. 
463-501. 
HUIZINGA, Johan: A középkor alkonya. Budapest: Európa Kiadó,1996.  
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MOSTERT, Marco: Communicatie in de Middeleeuwen. Hiversum Verloren, 1995. p. 9-20., 39-66. 
STOFFERS, Manuel: De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300. Open Universiteit, 1995. 
SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt. Utrecht: 
Bijleveld, 1994. p. 1-50., p. 92-107., p. 129-148. 

 
 
 
 
 
 

BHL 2251 Régi németalföldi irodalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a legfontosabb németalföldi középkori és kora-újkori mőfajok – lovagregény, állateposz, 
legenda, misztériumjáték, moralitás, dráma, emblémák, líra – megismertetése a legjelentısebb mővek 
elemzésén keresztül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A középkorral foglalkozó órákon egy-egy mővet olvasunk és beszélünk meg (mőfaji sajátosságok, szerkezet, 
történelmi, filozófiai, vallástörténeti háttér). A kora-újkor és újkor irodalmának tárgyalását Erasmus portréjával 
kezdünk és Constantijn Huygens portréjával végzıdnek. A két portré közé helyezkedik el a többi jelentıs 
szerzı - a költık (Anna Bijns, Brederode, P.C.Hooft, Tesselschade Roemer-Visscher), az embléma-irodalom 
két fontos képviselıje (Cats és Roemer-Visscher), és a tizenhetedik századi Hollandia legjelentısebb 
drámaírója, Joost van den Vondel. Hangsúlyt helyezünk a kor énekelt lírájának megismerésére is.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
 
Beatrijs. Vertaald door WILMINK, Willem. Bert Bakker Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 1999. 
BIJNS, Anna:’T is al Vrouwenwerk. Amsterdam: Griffioen, 1994. 
De reis van Sint Brandaan. Uitgave, inleding en commentaar door DRAAK, Maartje Dr., herdicht door 
AAFJES, Bertus. Amsterdam: Meulenhoff, 1985.  
HADEWIJCH: A lélek nyelvén. Hadewijch mővei. Ford. Balogh Tamás, Beney Zsuzsa, Daróczi Anikó. 
Budapest: Szent István Társulat, 2005. 
ERASMUS, Desiderius: A balgaság dicsérete. Budapest: Európa, 1994. 
HUYGENS, Constantijn: Trijntje Cornelis. Amsterdam: Prometheus, 1997. 
HUYGENS, Constantijn: Mijn jeugd, Amsterdam: Griffioen, 1994.  
Karel ende Elegast. Vertaald door EYKMAN, Karel, bezorgd door Duinhoven, AAmsterdam: Uitgeverij 
Prometheus, 1998. 
Mariken van Nieumeghen en Elckerlijk. Vertaald door WILMINK, Willem. Amsterdam: Uitgeverij 
Prometheus, 1998.  
Over de vos Reinaert. Vertaald door NIMWEGEN, Arjan van. Het Spectrum: 1998. 
RUUSBROEC, Jan van: A lelki menyegzı. Ford. Balogh Tamás. Budapest: Szent István társulat, 1999. 
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BHL 2260 Narratológia, szövegelemzés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy a hallgató megismerkedjen a narratológia alapvetı kérdéseivel, és a szövegelemzés 
során alkalmazni tudja annak fogalmait.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klasszikus és a posztklasszikus narratológia különbözı kérdéseivel, a legjelentısebb narratológiai 
rendszerekkel (Stanzel, Genette, Rimond-Kennan, Mieke Bal) való megismerkedés, továbbá különbözı 
olvasási és szövegelemzési stratégiák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
 

COHN, Dorrit: Áttetszı tudatok. In. Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs: Jelenkor, 1997. 
HERMAN, Luc, VERVAECK, Bart: Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Antwerpen: Vantilt, 2002. 
LUXEMBURG, Jan van: Over literatuur. Muidenberg: Coutinho, 2002. 
Bevezetés az irodalomelméletbe I. Olvasáselméletek. Szöveggyőjtemény. Szerk. DOBOS István. Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
Narratívák – sorozat. Szerk. THOMKA Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó, 1998. 

 
 
 
 

BHL 2261 Narratológia, szövegelemzés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i 
: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szermináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadáson elsajátított ismeretek gyakorlatban való alkalmazása szövegeken.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Különbözı mőfajú prózai szövegek (prózai kisformák és regénytípusok) részletes narratológiai elemzése, 
bemutatva a narratológia elınyeit és a szövegelemezés során felmerülı korlátait is. Továbbá az adott 
szövegekhez kapcsolható lehetséges olvasatok közös feltárása különbözı olvasási stratégiák alapján 
(posztstrukturalista, hermeneutikai, recepcióesztétikai, dekonstrukciós, retorikai, új historikus, posztkoloniális, 
feminista). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
COHN, Dorrit: Áttetszı tudatok. In. Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs: Jelenkor, 1997. 
HERMAN, Luc, VERVAECK, Bart: Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Antwerpen: Vantilt, 2002. 
LUXEMBURG, Jan van: Over literatuur. Muidenberg: Coutinho, 2002. 
Bevezetés az irodalomelméletbe I. Olvasáselméletek. Szöveggyőjtemény. Szerk. DOBOS István. Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
Narratívák – sorozat. Szerk. THOMKA Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó, 1998. 

 
 
 
 

BHL 2410 Kultúrtörténet I. 
 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1410 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Gaál Enikı 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Kultúrtörténeten belül Németalföld történetével foglalkozunk, melyet két jól elkülöníthetı korszakra 
osztunk. Az elsı félévben az ókortól a Holland állam megalakulásáig (1648) egy egységként kezeljük 
Németalföld déli és északi részének történelmét. Az egyes idıszakok tanári elıadás formájában történı 
általános áttekintése után a diákok saját győjtéseikkel, rövid referátumok formájában járulnak hozzá egyes 
részletek elmélyítéséhez.              
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• İslakók. Kelták és germánok. Római uralom.  
• A Frank Birodalom: 400-800. 
• Nagy Károly. A Verduni szerzıdés (843). A normann hódítás  
• Lovagkor.  A városok születése. Polgárok, parasztok, kereskedık. 
• A Burgundi, és a Habsburg Ház rivalizálása. 
• Spanyol uralom alatt. V. Károly. Reneszánsz és humanizmus. 
• II. Fülöp és az ellenállás kibontakozása. 
• A Nyolcvanéves háború 1609-ig. 
• Fegyverszünet 1609-1621. A Kelet Indiai Társaság. 
• II.Vilmos, a Münsteri Béke. 
• „Aranykor” 

Cél, hogy a hallgatók Németalföld történetét egyetemes történelmi kontextusba is el tudják helyezni. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• KOSSMANN, J.A., P. & E. H. KOSSMANN: De Lage Landen.1997. 
• LIEBURG, F. A. van : Geschiedenis van Nederland en Vlaanderen 1515-1702. Syllabus. (tanszéki 
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könyvtár) 
 
Ajánlott irodalom: 

• MILIS, L.: Een lange aanvangsperiode (t/m 10de eeuw). In: Geschiedenis van de Nederlanden. Edit. 
BLOEM, J. C. H., LAMBERTS, E. Ghent University, 2003. blz. 1-17. 

• MILIS, L.: De periode van de landsheerlijkheden (11-13 eeuw). blz. 18-34. 
• BLOCKMANS, W. P.: De vorming van een politieke unie (14-16 eeuw). blz. 45-117. 

 
 
 

BHL 2420 – HOLLAND/FLAMAND KULTÚRA II: KULTÚRTÖRTÉNET II. 
 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2410 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Gaál Enikı 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Kultúrtörténeten belül Németalföld történetével foglalkozunk. Az 1648-ig terjedı idıszak megtárgyalása 
után a XVII. század közepétıl napjainkig ez a szemeszter szolgál az alapvetı és jellemzı történelmi 
folyamatok áttekintésére.  Immáron külön-külön, ám mégis párhuzamosan vizsgáljuk az északi, és a Habsburg 
uralom alól jóval késıbb függetlenedı déli tartományok történelmének alakulását. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• II. Vilmos és az elsı kormányzó nélküli idıszak. 
• Hanyatlás a XVIII. században. 
• A „Batáviai Köztársaság”. Francia megszállás alatt: 1795-1813. 
• Holland Királyság: 1815-1830. 
• Belgium megszületése. 
• Átalakulások. - J.R. Thorbecke. 
• A századforduló, és az I. világháború Hollandiában. 
• Belgium az I. világháborúban és azt követıen. 
• Gyarmatpolitika. Hollandia a két világháború közt. 
• Belgium a II. világháborúban és azt követıen. 
• Hollandia és gyarmatai a II. világháborús megszállás alatt. 
• Építkezés és az új szövetségi rendszer a II. világháború után. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• KOSSMANN, J.A., P. & E. H. KOSSMANN: De Lage Landen.1997. 
Ajánlott irodalom: 

• Geschiedenis van de Nederlanden. Edit. BLOEM, J. C. H., LAMBERTS, E. Ghent University, 2003. 
(vonatkozó részek) 

• WITTE, Els: Politieke geschiedenis van België. Antwerpen, 1993. (vonatkozó részek) 
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BHL 2610 – VIZUÁLIS KULTÚRA A NÉMETALFÖLDÖN II. 
  

 
Tantárgy felelıse: 
Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés 
módja: 

V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a németalföldi mővészet tanulmányozásához szükséges általános 
mővészettörténeti fogalmakkal és szakkifejezésekkel, s a hazai múzeumokban ( mindenekelıtt a 
Szépmővészeti Múzeum győjteményében ) található legjelentısebb 17. századi holland  mőtárgyanyaggal. 

  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A késı-manierizmus holland képviselıi. Az utrechti caravaggisták 
Realizmus és látszatrealizmus a 17. századi holland festészetben. A 17. századi holland festészet jellegzetes 
témakörei és ezek specialistái  
Frans Hals és köre 
Italianizáló holland tájképfestık  
Adriaen van Ostade és a holland parasztéletképek 
A holland tájképfestészet úttörıi ( Salomon van Ruisdael, Jan van Goyen, stb. )  
A holland csendéletfestészet típusai és fontosabb képviselıi  
Ó-és Újszövetségi témák a holland festészetben 
Rembrandt és köre 
Leideni finomfestık 
A holland architektúra-festészet specialistái 
 
Jan Steen mővészete 
A holland portréfestészet sajátosságai 
Stiláris és tematikai változások a 17. század utolsó harmadában   

Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Tátrai V. Festmények párbeszéde. Szabálytalan tárlatvezetés a Szépmővészeti Múzeum Régi Képtárában, 
Szépmővészeti Múzeum, Budapest 2003. 
 Czobor Ágnes, Holland tájképek, Budapest 1967. 
Czobor Ágnes, Rembrandt és köre, Budapest 1969. 
Németh István, Az élet csalfa tükrei. Holland életképfestészet Rembrandt korában, Budapest 2008.  
Urbach Zsuzsa (szerk. ) Remekmővek a Szépmővészeti Múzeumból, Budapest 1989. 

 
 
 
 
 

BHL 3210 Egodokumentumok 
Tantárgy felelıse: 
Dióssi Adrienn 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
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L:  
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

kollokvium 
Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, Dr. 
Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a németalföldi „egodokumentumok” (J. Presser 
kifejezése) történetével és mővészetével.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Különbözı elbeszélési stratégiák, az egodokumentum-mőfajokhoz (pl. napló, megtéréstörténet, levelezések, 
útibeszámoló, stb.) köthetı tendenciák, a mőfaj elméletének és kutatástörténetének megismerése. A hallgatók 
képet kapnak a legfontosabb szerzık (W.E. Bontekoe, Maria Petyt, Constantijn Huygens, Johan Huizinga, stb.) 
életérıl és mőveirıl.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

Referátum, szemináriumi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Haveman, Mariëtte: Egodocumenten. Waanders/Openbaar Kunstbezit, 2000 
Helikon, 2002, 3.sz., Autobiográfia-kutatás 
Met vreemde ogen Acta Neerlandica 3/2004. A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai. 
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 2004 
Anbeek, Ton (1990): Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam, De 
Arbeiderspers. 
Egodocumenten Acta Neerlandica 4/2006. A Debreceni Egyetem Germanisztika Intézetének Kiadványai. 
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 2006 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BHL 3221 Esszéolvasás 
Tantárgy felelıse: 
Dióssi Adrienn 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, Dr. 
Daróczi Anikó, Dr. 
Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Ismerkedés a huszadik századi holland esszéíró-poétikákkal.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az esszé mőfaját európai kontextusban láttatjuk (pl. Nijhoff – Eliot), különös tekintettel a húszas-harmincas 
évek magyarországi és holland esszéisztika közt kimutatható hasonlóságokra (pl. Menno ter Braak - Babits, 
Halász G.).  A szemináriumok nagyobb részében az utóbbi ötven év fontosabb holland és flamand esszéíró 
mőveit olvassuk és beszéljük meg 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• referátum, szemináriumi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Anbeek, Ton (1990): Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam, De 
Arbeiderspers. 
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Bel, Jacqueline (1993): Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het 
proza tussen 1885 en 1900.  Leiden, Amsterdam University Press. 
Bork, G.J. van & Laan, N. (1986): Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 
Nederlandse literatuur. Groningen, Wolters-Noordhoff. 
Ruiter, Frans en Wilbert Smulders (1996): Literatuur en moderniteit in Nederland. 1840-1990. Amsterdam, 
Antwerpen, Uitgeverij De Arbeiderspers. 
Rutten, M. en J. Weisgerber (red.) (1985): Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de 
Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Antwerpen, Standaard Uitgeverij 
Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. (red.) (1993): Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen, 
Nijhoff. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BHL 3231 Poétikák, verselemzés 
Tantárgy felelıse: 
Dióssi Adrienn 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
KV 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 

Házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a németalföldi költészet behatóbb ismertetése a késıromantikától kezdve a szimbolizmuson, a 
két világháború közötti és az Ötvenesek költészetén át a kortárs költészetig.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órák egy részén irodalomelméletrıl beszélünk, modern poétikákról, a verselemzés módszertanáról, az órák 
másik része intenzív verselemzésbıl áll. Minden félévben más-más tematika szerint történik az anyag 
kiválasztása, és három költı köré rendezıdik.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ANBEEK, Ton: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1885-1985. Amsterdam, 1991. 
• BOVEN, Erica van, DORLEIJN, Gillis: Literair Mechaniek. Coutinho, 2003.   
• BROZWAER, W: Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poëtica, Nijmegen: Sun, 1993. 
• LUXEMBURG, Jan van: Over literatuur. Coutinho, 2002. 
• MAATJE, Frank C.: Literatuurwetenschap. Utrecht: Bohn, 1974. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 
 
 
 

BHL 3431 – Európai kultúra és Németalföld ( 19-20. századi németalföldi mővészet)  
 

Tantárgy felelıse: 
Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 



 

| 605 | 

 

L: 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés 
módja: 

V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszii 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a19-20. századi európai stílusirányzatok  legjelentısebb belga és holland 
képviselıivel.   
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Bevezetés: Az európai mővészet megújulása a 19. század derekán 
A Hágai iskola festıi 
A „Nyolcvanasok” köre, az amszterdami impresszionisták 
Vincent van Gogh mővészete 
Jan Toorop és a holland képzımővészet 1900 körül 
A belga szimbolizmus fontosabb képviselıi 
James Ensor 
Henry van de Velde és az Art Nouveau 
A holland és belga expresszionizmus jeles mesterei 
Piet Mondriaan és a De Stijl 
René Magritte és Paul Delvaux mővészete 
A mágikus realizmus holland képviselıi 
A COBRA csoport tevékenysége 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Cor Blok (szerk.) Nederlandse kunst vanaf 1900, Utrecht 1994.  
Dolf Hulst, De Haagse School, De Stijl en Mondriaan, Amsterdam 1994. 
Vera Illés, De Nederlandse kunstgeschiedenis in een notendop, Amsterdam 2000. 
A Hágai iskola. Kiállításkatalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1995. 
Pamer Nóra, Art Nouveau a belga építészetben, Budapest 1979. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHL 3511 Új média és hagyományos eszközök a nyelvtanulásban 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2051, 2052 
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Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus az elmúlt évtizedben népszerővé vált új kommunikációs eszközökkel ismerteti meg a hallgatókat, 
mint az e-mail, online chat, sms, videokonferencia. Az órákon megbeszélésre kerül a média nyelvórai 
alkalmazhatósága, és a területen eddig végzett legfontosabb kutatások is. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Allemaal digitaal: eigen houding tegenover automatisering, communicatie met de computer, communicatie via 
de computer, taal leren met behulp van de computer, taakgericht leren: projecten rond een bepaald thema, 
interactieve projecten, taalgebruik in de digitale media, het belang van motivatie, het belang van leerstrategieën 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén. Az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. A 
kurzus írásbeli teszttel zárul. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Hulstijn, J., Stumpel, R., Bossers, B., Van Veen, C. (szerk.) (1999): Nederlands als tweede taal in de 
volwasseneducatie. Meulenhoff Educatief, Amsterdam.  
Cikkek a következı folyóiratokból: Levende Talen tijdschrift, Toegepaste Taalkunde, Neerlandica Extra 
Muros, Language Learning and Technology 
Ajánlott irodalom: 
Warschauer, M., Kern, R. (Ed.) Network-based Language Teaching: Concepts and Practice. Cambridge 
University Press, 2000. 

 
 
 
 

BHL 3610 – ÉSZAK ÉS DÉL-NÉMETALFÖLD MŐVÉSZETE A 17-18. SZÁZADBAN  
  

 
Tantárgy felelıse: 
Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés 
módja: 

V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland és flamand festészet aranykorának számító 17. századi mővészet ( legjelentısebb mesterek,  
jellemzı mőfajok, illetve ábrázolástípusok ) megismertetése a hallgatókkal. A korszak mővészetének ( s ezen 
belül is az egyes mesterek, helyi iskolák, illetve stílusirányzatok ) értékelése a mővészettörténeti 
szakirodalomban. A korabeli emblematika és képzımővészet kapcsolata, újabb kutatási és interpretációs 
módszerek. Stiláris és tematikai változások a holland festészetben a 17. század végén, illetve a 18. század elsı 
felében.     
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Németalföldi manieristák, Caravaggisták, italianizáló tájképfestık 
 

A flamand barokk festészet vezéralakja: Peter Paul Rubens 
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Rubens Medici-ciklusa 

 
Anthonis van Dyck és Jacob Jordaens mővészete 

 
A flamand életképfestészet fontosabb képviselıi 

 
Flamand tájkép- és csendéletfestık a 17. században 
Ifjabb David Teniers, a sokoldalú udvari festı 

 
A pre-rembrandtisták és Rembrandt korai korszaka 

 
Rembrandt és tanítványai 

 
Frans Hals és a 17. századi holland portréfestészet 

 
Vermeer és a 17. századi holland életképfestık 

 
A tájképfestészet legkiválóbb mesterei Hollandiában 
 
17. századi holland csendéletfestık  

  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
• Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

Bob Haak ( 1984 ) : Hollandse schilders van de Gouden Eeuw, Gaade Amerongen, Amsterdam  ő 
• Hans Vlieghe ( 1998 ) : Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London   

 

Ajánlott szakirodalom 

 
• Eddy de Jongh ( 1995 ) : Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van 

de zeventiende eeuw, Primavera Pers, Leiden  
•  Svetlana Alpers ( 2000 ) : Hő képet alkotni. Holland mővészet a XVII. században, Corvina Kiadó, 

Budapest  
•  Simon Schama ( 2005 ) : Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, 

Olympus Uitgeverij, Amsterdam 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

BHL 3711 Mőfordítás 
Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 
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Oktatás nyelve: 
holland és 

magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Eszenyi Réka 
Máthé M. Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Gy 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 

órai és házi 
feladatok, 

beadott fordítás 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fordítási gyakorlat célja a hallgatók nyelvi és fordítási készségeinek elmélyítése. Az órákra mindig le kell 
fordítani egy adott szöveget (vagy egy már meglévı fordítást kell kijavítani), és az óra folyamán ezt nézzük át, 
illetve elemezzük közösen.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A diákok ízelítıt kapnak az irodalmi szövegek (versek, novellák, regényrészletek) fordításából. Részben ık 
maguk fordítanak, részben mások fordításait értékelik, korrektúrázzák. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
Az órára belépı az arra a hétre megadott szöveg fordítása/kijavítása 
A kiadott szövegek fordítása/kijavítása határidıre 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Klaudy Kinga (1999). Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. 
Budapest: Scholastica. 
Moeyaert, Bart (2000) Broere : de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste, en ik. 
Amsterdam/Antwerpen. Querido. 
Ajánlott irodalom: 
Steiner, George  (2005): Bábel után - Nyelv és fordítás 1. Corvina Kiadó, Budapest. 
Steiner, George  (2010): Bábel után - Nyelv és fordítás 2. Corvina Kiadó, Budapest 

 
 

BHL 4108 Fordítástechnika hollandról magyarra 
Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Oktatás nyelve: 

holland és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Balogh Tamás 
Zelenka Eszter 
Máthé M. Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Gy 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 

órai és házi 
feladatok, 

beadott fordítás 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a fordítás átváltási mőveletek típusaival és azok használatával. A fordító-, és az 
egynyelvő szótárak készségszerő használata. A tanegység célja a nyelv mőködésének vizsgálata fordítás 
közben 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Minden órán kb. egy-másfél oldalnyi fordítandó szöveget kapnak a hallgatók, melyet a következı alakalommal 
közösen megbeszélünk, szükség szerint kijavítunk, a jellemzı átváltási mőveletekre koncentrálva. 

A hetente fordítandó anyagok nagyrészt sajtónyelvi szövegek, cikkek esszék, nem fikciós irodalmi mővek, 
illetve azok részletei, de sor kerül szépirodalmi szövegek (novellarészlet, regényrészlet) fordítására is. A 
szemináriumokon a hallgatók által lefordított szöveg közös elemzésére kerül sor. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
Az órára belépı az arra a hétre megadott szöveg fordítása 
A kiadott szövegek fordítása határidıre 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Klaudy Kinga (1999). Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. 
Budapest: Scholastica. 
Ajánlott irodalom: 
Steiner, George  (2005): Bábel után - Nyelv és fordítás 1. Corvina Kiadó, Budapest. 
Steiner, George  (2010): Bábel után - Nyelv és fordítás 2. Corvina Kiadó, Budapest 

 
BHL 4109 Üzleti nyelv I. 

Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Oktatás nyelve: 

holland és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Máthé M. Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kv 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Nyelvfejlesztés, a már elsajátított nyelvi ismeretek tudatos használata és kibıvítése, a hollandokkal és 
flamandokkal történı magán- de fıleg üzleti kommunikáció tanulmányozása ill. gyakorlása. Elhelyezkedés 
lehetıségei a holland nyelvvel Magyarországon és Európában. A kurzuson az írásbeli és szóbeli 
kommunikáció kiemelt hangsúlyt kap. A hallgató itt ismerkedhet meg az üzleti és a hivatalos életben 
használatos nyelvi jelenségekkel, sajátosságokkal, tudnivalókkal, önéletrajz és motivációs levél írással. A 
holland és a flamand nyelvterület üzleti jellegzetességein túl az interkulturális különbségek is elıtérbe 
kerülnek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános és átfogó üzleti kommunikációs ismeretek és szóhasználat 
Verbális és nonverbális kommunikáció az üzleti életben (írásban, szóban, telefonon) 
Önéletrajz és motivációs levél írásának technikái 
Strukturált interjúra felkészülés 
Munkajog – mit adunk, mit kapunk 
Az üzleti életben elıforduló feladatok és szituációk 
Ügyfélkezelési technikák 
Szerzıdéskötés, prezentáció, tárgyalás, a munkáltató képviselete 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
BAALEN, Christine van: Taal in zaken. Utrecht: NCB, 2003. 
FRY, Ron: 101 great answers to the toughest interview questions. Cengage Learning, 2006. 
OMMEN, H. van, KUPPENVELD, E. van: Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1995. 
OLSTHOORN, A.C.J.M., VELDEN, J.H. van der: Elementaire communicatie. Zuthphen: Thieme, 1996. 
Ajánlott irodalom: 
STEEHOUDER, M. en col: Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992. 

 
BHL 4110 Üzleti nyelv II. 

Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Tantárgy elıadója/i: Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Értékelés módja: 
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holland és 
magyar 

é Zelenka Eszter 
Máthé M. Veronika 
 

 
Kv 

 
tavasz 

Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Nyelvfejlesztés, a már elsajátított nyelvi ismeretek tudatos használata és kibıvítése, a hollandokkal és 
flamandokkal történı magán- de fıleg üzleti kommunikáció tanulmányozása ill. gyakorlása. Elhelyezkedés 
lehetıségei a holland nyelvvel Magyarországon és Európában. A kurzuson az írásbeli és szóbeli 
kommunikáció kiemelt hangsúlyt kap. A hallgató itt ismerkedhet meg az üzleti és a hivatalos életben 
használatos nyelvi jelenségekkel, sajátosságokkal, tudnivalókkal, önéletrajz és motivációs levél írással. A 
holland és a flamand nyelvterület üzleti jellegzetességein túl az interkulturális különbségek is elıtérbe 
kerülnek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános és átfogó üzleti kommunikációs ismeretek és szóhasználat 
Verbális és nonverbális kommunikáció az üzleti életben (írásban, szóban, telefonon) 
Önéletrajz és motivációs levél írásának technikái 
Strukturált interjúra felkészülés 
Munkajog – mit adunk, mit kapunk 
Az üzleti életben elıforduló feladatok és szituációk 
Ügyfélkezelési technikák 
Szerzıdéskötés, prezentáció, tárgyalás, a munkáltató képviselete 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
BAALEN, Christine van: Taal in zaken. Utrecht: NCB, 2003. 
FRY, Ron: 101 great answers to the toughest interview questions. Cengage Learning, 2006. 
OMMEN, H. van, KUPPENVELD, E. van: Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1995. 
OLSTHOORN, A.C.J.M., VELDEN, J.H. van der: Elementaire communicatie. Zuthphen: Thieme, 1996. 
Ajánlott irodalom: 
STEEHOUDER, M. en col: Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992. 

 
 
 

BHL 4113 Prezentációs technikák 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
                      BHL 1099         

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés prezentációk készítésébe és elıadási formákba. A hallgatók elsajátítják, miként épül fel egy elıadás, 
milyen eszközökkel, stratégiákkal lehet ezeket elıkészíteni, ill. elıadni. . 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A prezentáció elıkészítésének szempontjai: hallgatóságunk és elvárásai, alapüzenetének és cél, a 
prezentáció szerkezeti felépítése, szemléltetı eszközök 
2. A prezentációt segítı kommunikációs technikák: meggyızési technikák, hatékonyság, a non-verbális 
kommunikáció szerepe, retorikai eszközök, kérdések, hozzászólások kezelése  
3. A prezentáció dinamikája és felépítése: idıtartam, kulcsüzenetek elhelyezése, hallgatóság bevonása, a 
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fordulatok, az ismétlések és az összefoglalók szerepe  
4. Asszertív viselkedés: a hallgatóság felé irányuló figyelem, a visszajelzések értékelése, lámpaláz, 
improvizálás, válaszadás 
5. Interkulturális különbségek: viselkedési elvárások, non-verbális kommunikáció, sztereotípiák, tér- és 
idıkezelés interkulturális közegben 
6. A prezentációt segítı vizuális eszközök használata: PowerPoint és egyéb számítástechikai programok és 
eszközök hatékony alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A megadott szakirodalom elolvasása, évközben mini prezentáció tartása, mások prezentációinak értékelése, év 
végén egy legalább 20 perces prezentáció megtartása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BAALEN, Christine van: Taal in zaken. Utrecht: NCB, 2003. 
• BACKHUIJS, E., Beijer J.: Presenteren. Utrecht: NCB, 2002. 
• BAKX, J., Giezenaar, G.: Dixi! Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: 

Coutinho, 2000. 
Ajánlott irodalom: 

• OMMEN, H. van, KUPPENVELD, E. van: Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1995. 

• OLSTHOORN, A.C.J.M., VELDEN, J.H. van der: Elementaire communicatie. Zuthphen: Thieme, 
1996. 

• STEEHOUDER, M. en col: Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992. 
 
 
 
 
 

BHL 4114 Szaknyelvi ismeretek I.: zsurnalisztikai szövegek 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
                      BHL 1099         

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium fı célkitőzése a legfontosabb zsurnalisztikai szövegtípusok, mint pl. újsághír, kommentár, 
riport, tudósítás, interjú vagy glossza jellemzıinek, illetve a különféle érvelési technikáknak a bemutatása és 
elsajátítása. A szeminárium középpontjában a zsurnalisztikai szövegek recepciója, az egyes szövegfajták 
stílusjegyeinek felismerése és az érvelés, valamint idézés gyakorlása áll, mint a késıbbi önálló szövegalkotás 
alapja. Ezt követıen a már elsajátított elméleti alapok segítségével a hallgatók a tanult zsurnalisztikai szövegek 
önálló alkotását gyakorolják. A követelmény már nemcsak a szövegfajta stílusjegyeinek ismerete és 
szövegeken történı felismerése, hanem ezek gyakorlatban való megvalósítása is, az érvelés és idézés 
technikáinak helyes alkalmazásával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Újságcikkek és audiovizuális anyagok, ismerkedés a média nyelvével,  az olvasáskészség és szókincs szerepe, 
projektmunka újságok segítségével, képek használata, a produktív készségek fejlesztése újságcikkek és 
audiovizuális anyagok segítségével, saját szövegek alkotása, egymás szövegeinek értékelése 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén. Az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. A 
kurzus írásbeli teszttel zárul. 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• BACKHUIJS, E., Beijer J.: Presenteren. Utrecht: NCB, 2002. 
• EXTER, van, RIK, PAUW, ANNELIES: Tussen literatuur en journalistiek. Utrecht: Uitgave van de 

School voor Journalistiek en Voorlichting, 1994. 
• GRUNDY, Peter: Newspapers. Oxford: Oxford University Press, 1993.  
• LEEUWEN, van, ARTHUR, TRUIJENS, ALEID: Een artikel schrijven. Compositiecursus voor 

aankomend journalisten. Groningen: Wolters Noordhoff, 1997. 
Ajánlott irodalom: 

www.kranten.nl, www.demorgen, www.knack.be, www.standaard.be  és további holland nyelvő napi és 
heti lapok 
 
 
 
 

BHL 4116 Fordítási gyakorlatok III. 
Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Oktatás nyelve: 

holland és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Eszenyi Réka 
Máthé M. Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Gy 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 

Félévközi és 
félévvégi zh. + 

órai és házi 
feladatok 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fordítási gyakorlat célja a hallgatók nyelvi és fordítási készségeinek elmélyítése. Az órákra mindig le kell 
fordítani egy adott szöveget, és az óra folyamán ezt nézzük át, illetve elemezzük közösen.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Minden órán kézhez kapnak a hallgatók egy magyar szöveget, amelyet házi feladatként a következı órára 
hollandra kell fordítaniuk. Emellé kapnak egy-két olyan témájú holland szöveget is, amelybıl a magyar 
(szak)szöveg szókincsét könnyen el tudják sajátítani. A következı órán megkapják a magyar szöveg holland 
fordítását, és a hallgatók kész szövegeit összevetjük a holland szöveggel. A félév során lehetıség nyílik 
rövidebb (szak)szövegek tolmácsolására is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
Az órára belépı az arra a hétre megadott szöveg fordítása 
A kiadott szövegek lefordítása határidıre 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal 
(NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders – Utrecht 
Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata, Budapest 1994. Scholastica 
Ajánlott irodalom: 
KLAUDY Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Scholastica, 1997. 
LANGEVELD, Arthur: Vertalen wat er staat. Amsterdam: Arbeiderspers, 1986. 
A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei 
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BHL 4201 Fordítási gyakorlatok I. 

Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Oktatás nyelve: 

holland és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Máthé M. Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kv 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
Ajánlott félév: 

4. 
Értékelés 
módszere: 

Félévközi és 
félévvégi zh. + 

órai és házi 
feladatok 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hollandról magyarra fordítás óra célja a hallgatók szövegértési és fordítási készségeinek fejlesztése. Az 
órákon a hallgatók különbözı szövegek és szövegfajták fordítására kapnak lehetıséget. Otthoni feladat a 
fordítás elvégzése, amelyet azután az órán közösen beszélünk meg, elemzünk és javítunk ki. A félév során 
lehetıség lesz könnyebb, rövidebb szövegek tolmácsolására is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Minden órán fordítandó szöveget kapnak a hallgatók, melyet a következı órán közösen megbeszélünk, szükség 
szerint kijavítunk, a jellemzı átváltási mőveletekre koncentrálva. 

A hetente fordítandó anyagok nagyrészt sajtónyelvi szövegek, cikkek esszék, nem fikciós irodalmi mővek, 
illetve azok részletei, de sor kerül szépirodalmi szövegek (novellarészlet, regényrészlet) fordítására is. A 
hallgatók által lefordított szöveg közös elemzése, kritikája történik a szemináriumokon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
A kiadott szövegek lefordítása határidıre 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal 
(NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
Ajánlott irodalom: 
KLAUDY Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Scholastica, 1997. 
LANGEVELD, Arthur: Vertalen wat er staat. Amsterdam: Arbeiderspers, 1986. 
A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei 

 
 
 
 
 
 
 
 

BHL 4202 Fordítási gyakorlatok II. 
Tantárgy felelıse: 
Máthé M. Veronika 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 – Nyelvi alapvizsga 

 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 
Máthé M. Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

Kv 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

Oktatás nyelve: 
holland és 

magyar 

Értékelés módja: 
é 
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Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 

Félévközi és 
félévvégi zh. + 

órai és házi 
feladatok 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A magyarról hollandra fordítás óra célja a hallgatók felsıfokú írott nyelvi és fordítási készségeinek fejlesztése. 
Az órákon a hallgatók különbözı szövegek és szövegfajták fordítására kapnak lehetıséget. Otthoni feladat a 
fordítás elvégzése, amelyet azután az órán közösen beszélünk meg, elemzünk és javítunk ki.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Minden órán fordítandó szöveget kapnak a hallgatók, melyet a következı órán közösen megbeszélünk, szükség 
szerint kijavítunk, a jellemzı átváltási mőveletekre koncentrálva. 

A hetente fordítandó anyagok nagyrészt sajtónyelvi szövegek, cikkek esszék, nem fikciós irodalmi mővek, 
illetve azok részletei, de sor kerül szépirodalmi szövegek (novellarészlet, regényrészlet) fordítására is. A 
hallgatók által lefordított szöveg közös elemzése, kritikája történik a szemináriumokon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
A kiadott szövegek lefordítása határidıre 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal 
(NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders – Utrecht 
Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata, Budapest 1994. Scholastica 
Ajánlott irodalom: 
KLAUDY Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Scholastica, 1997. 
LANGEVELD, Arthur: Vertalen wat er staat. Amsterdam: Arbeiderspers, 1986. 
A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei 

 
BHL 4203 EU Szaknyelvi ismeretek II.: EU terminológia és fordítás 

Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
                      BHL 1099         

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Soós Krisztina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismerkednek az EU terminológiájával és nyelvhasználatával. EU-s szövegek fordításával és a 
fordítások kritikájával készülnek a terminológia gyakorlati elsajátítására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon az elıadás témái közül kiselıadás keretében egyebek között a következı témákról esik szó: 
az Európai Tanács, az EU Tanácsa, az Európai Bizottság (felépítés, mőködés, feladat- és hatáskörök, 
döntéshozatal); az Európai Parlament, az Európai Ombudsman, egyéb EU-s intézmények; a Szerzıdések, az 
EU-s jogforrások, az EU tagjai és tagjelöltjei, kapcsolatai harmadik felekkel. A hallgatók önállóan dolgoznak 
fel holland és magyar szövegeket, amelyekbıl a kinyert terminológiát, valamint a saját és a hivatalos 
fordításokat az órán beszéljük meg. A fordítandó feladatok különbözı mőfajú európai uniós  szövegek köré 
szervezıdnek: rendelet, beszéd, jegyzıkönyv, preambulum, ismertetı szöveg stb. 
Sorra kerülı témák:  
Az EU intézményei, az Európai Bizottság, az az EU-ban, gyakornoki lehetıségek, az EU önéletrajz, Az 
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Európai Parlament, az Európai Bíróság, felsıoktatási ösztöndíj-lehetıségek az EU-ban (Erasmus, Comenius, 
Leonardo stb.), fordítói és tolmács karrier Európai Unió Hivatalos Lapja, Kérvény beadása az EU-ban 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Referátumok tartása, Rendszeres, aktív részvétel az órákon 
• A kiadott szövegek lefordítása határidıre, Terminológiai lista készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• BART István, KLAUDY Kinga: EU fordítóiskola. Budapest: Corvina, 2003.  
• HORVÁTH Zoltán: Az Európai Unió kézikönyve. Hetedik jav. kiadás. Budapest, 2006. 
• http://europa.eu/ 
• http://europa.eu.int/eur-lex/lex/ 
• http://publications.eu.int/general/oj_nl.html#1 
• http://www.europarl.europa.eu/trans/career_nl.htm#train 

Ajánlott irodalom: 
Európai Uniós Fogalomtár. Általános Kifejezések. Szerk. Hámori Balázs. Budapest: Szaktudás Kiadóház, 
2001. 
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6.1.3. Mintatanterv germanisztika alapszak – néderlandisztika szakirány minor szakos hallgatók 
számára 

(2 éves minor) 
 
 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK 

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba** 

BAA 
0110 

- 
 

15/v/2    

K 
Bevezetés a 
nyelvtudományba** 

BAA 
0120 

- 15/v/2    

 Összesítés:   30/4    
SZAK TÖRZSTÁRGYAI 

K 
Germán nyelvek és kultúrák I. 
** 

BHL 
0210 

- 15/v/2    

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
II. ** 

BHL 
0220 

-  15/v/2   

K 
Nyelvfejlesztés 1. BHLM 

1011 
- 30/é/2    

K 
Nyelvfejlesztés 2. BHLM 

1012 
- 30/é/2    

K 
Kulturális ismeretek I. BHL 

1410 
- 30/v/2    

K 
Nyelvgyakorlat III. BHLM 

1013 
- 30/é/2    

K 
Nyelvfejlesztés 3. BHLM 

1021 
BHLM 
1012 

 30/é/2   

K 
Nyelvfejlesztés 4. BHLM 

1022  
BHLM 
1021 

 30/é/2   

K 
Kulturális ismeretek II.. BHL 

1420 
-  30/v/2   

K 
Nyelvfejlesztés 5. BHLM 

2031  
BHLM 
1022  

  30/é/2  

K 
Nyelvfejlesztés 6. BHLM 

2041  
BHLM 
2031  

  30/é/2  

K 
Nyelvfejlesztés 7. BHLM 

2051 
BHLM 
2041  

   30/é2 

K 
Szintaxis BHLM 

2141 
-   30é/2  

K 
Középkori németalföldi 
irodalom 

BHL 
2260 

-    15/v/3  

K 
Középkori németalföldi 
irodalom 

BHLM 
2261 

-   30/é/2  

K 
Vizuális kultúra a 
Németalföldön I. 

BHL 
1610 

- 30/v/4    

K 
Nyelvfejlesztés 8. BHLM 

2061 
BHLM 
2051 

 
  30/é/2 
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K 
Morfológia BHLM 

2131 
- 

 
30/é/2   

K 
Szociolingvisztika BHLM 

2151 
- 

 
  30/é/2 

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I. 

BHL2230 - 
 

15/v/3   

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I. 

BHLM 
2231 

- 
 

30/é/2   

 Összesítés:   165/14 240/15 135/11 90/6 
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 

SZV Kultúrtörténet I.  BHL2410 - 30/v/2    
SZV Kultúrtörténet II.  BHL2420 -  30/v/2   

SZV 
Vizuális kultúra a 
Németalföldön II. 

BHL1620 -  30/v/4 
  

SZV Szabadon választható tárgy  BHL9… -   30/é/2  
 Összesítés:   195/18 240/15 135/11 90/6 
 
**Amennyiben a fıszakján ezt a tárgyat már elvégezte a hallgató, helyette kötelezıen választhat a 
szabadon választható tárgyak közül legalább a kiváltott tárgyak kreditértékében 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 195 240 135 90 
Vizsgák száma 5 3 1 0 
Félévközi jegyek száma 3 4 4 3 
Összes felkínált kredit 18 15 11 6 
Javasolt kreditmennyiség 18 15 11 6 

 
 
6.1.4. Mintatanterv germanisztika alapszak – néderlandisztika szakirány minor szakos hallgatók 

számára 
(3 éves minor) 

 
 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK 

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba** 

BAA 
0110 

- 
 

  15/v/
2 

   

K 
Bevezetés a 
nyelvtudományba** 

BAA 
0120 

-   15/v/
2 

   

 Összesítés:     30/4    
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SZAK TÁRGYAI 

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
I. ** 

BHL 
0210 

-   15/v/
2 

   

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
II. ** 

BHL 
0220 

-  15/v/
2 

    

K 
Nyelvfejlesztés 1. BHLM 

1011 
- 30/é/

2 
     

K 
Nyelvfejlesztés 2. BHLM 

1012 
- 30/é/

2 
     

K 
Kulturális ismeretek I. BHL 

1410 
- 30/v/

2 
     

K 
Nyelvgyakorlat III. BHLM 

1013 
 30/é/

2 
     

K 
Nyelvfejlesztés 3. BHLM 

1021 
BHLM 
1012 

 30/é/
2 

    

K 
Nyelvfejlesztés 4. BHLM 

1022  
BHLM 
1021 

 30/é/
2 

    

K 
Kulturális ismeretek II.. BHL 

1420 
-  30/v/

2 
    

K 
Nyelvfejlesztés 5. BHLM 

2031  
BHLM 
1022  

  30/é/
2 

   

K 
Nyelvfejlesztés 6. BHLM 

2041  
BHLM 
2031  

   30/é/
2 

  

K 
Nyelvfejlesztés 7. BHLM 

2051 
BHLM 
2041  

    30/é2  

K 
Szintaxis BHLM 

2141 
-   30é/2    

K 
Középkori németalföldi 
irodalom 

BHL 
2260 

-      15/v/
3 

 

K 
Középkori németalföldi 
irodalom 

BHLM 
2261 

-     30/é/
2 

 

K 
Vizuális kultúra a 
Németalföldön I. 

BHL 
1610 

-     30/v/
4 

 

K 
Nyelvfejlesztés 8. BHLM 

2061 
BHLM 
2051 

     30/é/
2 

K 
Morfológia BHLM 

2131 
-  30/é/

2 
    

K 
Szociolingvisztika BHLM 

2151 
-      30/é/

2 

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I. 

BHL 
2230 

-  15/v/
3 

    

K 
Modern holland/flamand 
irodalom I. 

BHLM 
2231 

-  30/é/
2 

    

 Összesítés:   120/8 
180/ 
15 

75/6 30/2 
105/ 
11 

60/4 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 

SZV 
Nyelvvizsga elıkészítı BHLM 

4051 
BHLM 
2051 

     30/é/
2 

SZV 
Kultúrtörténet I.  BHL2410 -   30/v/

2 
   

SZV 
Kultúrtörténet II.  BHL2420 -    30/v/

2 
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SZV 
Vizuális kultúra a 
Németalföldön II. 

BHL1620 -    30/v/
4 

  

 Összesítés:   120/8 
180/ 
15 

105/ 
10 

30/2 
105/ 
11 

60/4 

 
**Amennyiben a fıszakján ezt a tárgyat már elvégezte a hallgató, helyette kötelezıen választhat a 
szabadon választható tárgyak közül legalább a kiváltott tárgyak kreditértékében. 
 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 120 180 105 30 105 60 
Vizsgák száma 1 3 3  0 2 0 
Félévközi jegyek száma 3 4 2 1 2 2 
Összes felkínált kredit 8 15 10 2 11 4 
Javasolt kreditmennyiség 8 15 10 2 11 4 
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6.1.5. Germanisztika alapszak – néderlandisztika szakirány (minor, nappali) tantárgytematikái 

 
BHL 1410 – HOLLAND/FLAMAND KULTÚRA:  KULTURÁLIS ISMERETEK I. 

 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kultúra és az interkulturális kompetecia fogalma. A kulturális tanulás folyamata.  
A mai Hollandia és Belgium megismerése. Nemzeti identitás, mentalitás, szokások ismertetése, mindennapok 
és ünnepek. Attitődök a saját nyelvhez és történelemhez. Különbségek a flamand és a holland történelemben, 
mentalitásban, nyelvben. Hollandia, Belgium vázlatos történelme a kezdetektıl napjainkig. Földrajzi 
ismeretek, lakosok. Szokások, hagyományok. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Jártasság megszerzése a más kultúrák megismerésében és kiegyensúlyozott értékelésében.  

• Bevezetés 
• Földrajzi ismeretek 
• Történelem 
• Nemzeti karakter 
• Az egyén 
• Viselkedési szokások 
• Ünnepek, hagyományok 
• Belgium történelme címszavakban 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A tankönyv rendszeres olvasása, aktív részvétel az órákon. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bogyay Mária (2008):  Hollandia magyar szemmel. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

 
Ajánlott irodalom: 

• Snoek, K. (1989): Nederland leren kennen. Martinus Nijhoff Uitgevers, Leiden/Antwerpen. 
• www.kreholland.hu 
• www.holland.lap.hu 
• http://szotar.sztaki.hu/holland-magyar, http://szotar.sztaki.hu/magyar-holland 
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BHL 1420 – HOLLAND/FLAMAND KULTÚRA II: KULTURÁLIS ISMERETEK II. 
 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1410 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
történelem és aktualitások Hollandiából és Belgiumból 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Németalföld története, és a témához kapcsolódó országismereti témák 
földrajz 
oktatás 
kultúra  
sport 
közigazgatás 
politika 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az órák rendszeres látogatása, olvasás, elıadás tartása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• J. van den Toorn-Schutte: Zo zijn onze manieren. Nederlandkunde voor buitenlanders. Geografie, 
cultuur, gewoonten. Auctor, 1994. (ZZOM) 

• Országismeret a Bécsi egyetem honlapján, angol, német és holland nyelven: 
http://www.ned.univie.ac.at/non/landeskunde/ 
• Országismeret tankönyv a Belgrádi egyetem honlapján: 

      http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.yu/udzbenik.php?jezik=nl&idcvor=1 
 

Ajánlott irodalom: 
• Van Hauwermeiren, P., Simonis, F.: Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en Vlaanderenkunde. 

Uitgeverij J. Van In, Lier – Brussel (Belgium), 1990. (WNVT) 
 

 
 

BHL 1610 – VIZUÁLIS KULTÚRA A NÉMETALFÖLDÖN 1 
 

Tantárgy felelıse: 
Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés 
módja: 

V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a németalföldi mővészet tanulmányozásához is szükséges általános 
mővészettörténeti fogalmakkal és szakkifejezésekkel, s a hazai múzeumokban ( mindenekelıtt a 
Szépmővészeti Múzeum győjteményében ) található legjelentısebb holland és flamand mőtárgyanyaggal. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A korai németalföldi festészet általános ismérvei, terminológiája 

 
A 15. századi németalföldi festészet jelentısebb képviselıi 
A korai németalföldi festészet rejtett szimbolizmusa 
Stiláris és tematikai változások a 16. századi németalföldi festészetben  
A 16. századi németalföldi festészet fontosabb mesterei 
Idısebb Pieter Bruegel és köre 

    A németalföldi manieristák mővészete  
    A humanista zsánerfestészet sajátosságai 
  Peter Paul Rubens helye és szerepe a 17. századi flamand festészetben  
A 17. századi flamand festészet legkiemelkedıbb képviselıi 
A flamand csendéletfestészet legjelentısebb specialistái 
Az ellenreformációs barokk mővészet sajátosságai Flandriában  
Mitológiai témák a 17. századi flamand festészetben  

•  
Évközi tanulmányi követelmények: 

• rendszeres, aktív részvétel az órákon  
• kollokvium 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Urbach Zsuzsa ( 1971 ) : Korai németalföldi táblaképek, Corvina Kiadó, Budapest  
•  Végh János ( 1977 ) : Németalföld festészete a XV. században, Corvina Kiadó, Budapest  
•  Gerszi Teréz ( 1970 ) : Bruegel és századának németalföldi festészete, Corvina Kiadó, Budapest   
•   

Ajánlott irodalom: 
Marosi Ernı ( 1997 ) : A középkor mővészete II. 1250-1500, Corvina Kiadó, Budapest 

 
      H. Gerson, Zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, Amsterdam 1962. 
             
      H. Guratzsch, Drie eeuwen schilderkunst in de Lage Landen. Gaade Amerongen 1979.  

•   
 
 
 

BHL 2230 – MODERN HOLLAND/ FLAMAND IRODALOM I 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modern holland nyelvő irodalom kialakulásához vezetı tendenciák európai kontextusba való elhelyezése, a 
korszakok legfontosabb holland és flamand irodalmi irányzatainak (Nyolcvanasok, naturalizmus, 
szimbolizmus, neoromantika, flamand mozgalom, expresszionizmus, 10-es Generáció, Vorm en Vent vita, 
egzisztencialisták, Ötvenesek, neorealizmus, 60-70-es évek kísérleti irodalma, Nixers, posztmodern irodalom) 
megismerése, kiemelkedı szerzık életmővének feldolgozása különbözı irodalomtudományi módszerek 
alapján, mőelemzések. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumokhoz kapcsolódó általános irodalomtörténeti és irodalomelméleti bevezetés 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. A kurzus írásbeli teszttel zárul. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DAUTZENBERG, J. A.: Nederlandse literatuur: geschiedenis, bloemlezing en theorie. Den Bosch: 

Malmberg,1993. 
• CALIS, Piet: Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1984. 
• SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam: 

Contact, 1998. 
 
 

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, Ton: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1999. 
• GOEDEGEBUURE, Jaap: Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989 

 
 

BHL 2260 Narratológia, szövegelemzés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy a hallgató megismerkedjen a narratológia alapvetı kérdéseivel, és a szövegelemzés 
során alkalmazni tudja annak fogalmait.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klasszikus és a posztklasszikus narratológia különbözı kérdéseivel, a legjelentısebb narratológiai 
rendszerekkel (Stanzel, Genette, Rimond-Kennan, Mieke Bal) való megismerkedés, továbbá különbözı 
olvasási és szövegelemzési stratégiák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
 

COHN, Dorrit: Áttetszı tudatok. In. Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs: Jelenkor, 1997. 
HERMAN, Luc, VERVAECK, Bart: Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Antwerpen: Vantilt, 2002. 
LUXEMBURG, Jan van: Over literatuur. Muidenberg: Coutinho, 2002. 
Bevezetés az irodalomelméletbe I. Olvasáselméletek. Szöveggyőjtemény. Szerk. DOBOS István. Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
Narratívák – sorozat. Szerk. THOMKA Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó, 1998. 
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BHLM 1011 Nyelvfejlesztés 1. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja, hogy a hallgatók alapszintő nyelvi készségekre tegyenek szert. Az órákon 
a hallgatók megismerkednek a holland nyelv sajátosságaival és jellemzıivel, kiejtési szabályaival, 
valamint alapszókincsével. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a holland nyelvbe,  kiejtés. Témakörök:  ismerkedés, az utcán, kávéházban,  találkozók, ünnepek, 
bevásárlás, lakások 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2010) Nederlands in gang. Nederlands voor Duitstaligen, 
Coutinho, Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

Ajánlott irodalom: 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
 
 
 
 

BHLM 1012  Nyelvfejlesztés 2. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi. Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja, hogy a hallgatók alapszintő nyelvi készségekre tegyenek szert. Az órákon 
a hallgatók megismerkednek a holland nyelv sajátosságaival és jellemzıivel, kiejtési szabályaival, 
valamint alapszókincsével. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés a holland nyelvbe,  helyesírás Témakörök:  ismerkedés, étteremben,  találkozók, újságok, vásárlás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2010) Nederlands in gang. Nederlands voor Duitstaligen, 
Coutinho, Bussum 
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• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

Ajánlott irodalom: 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
 
 

BHLM 1013  Nyelvgyakorlat III. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
zh 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzust rendszerint az anyanyelvi lektor tartja. Cél: a hallgatók bevezetése a holland nyelvhasználatba.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Az anyanyelvi lektor elsısorban az aktív készségeket (beszéd, írás) gyakorolja a hallgatókkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Loo, Helga van, Schoenaerts, Peter, Fraeters, Han, Devos, Rita: Vanzelfsprekend. Leuven: Acco, 2009.  
J. Schneider, Taal vitaal, Intertaal, 2000. 
Ajánlott irodalom: 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
 
 
 

BHLM 1021  Nyelvfejlesztés 3. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHLM 1013 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvgyakorlat célja a hallgatók alapszintő nyelvi készségeinek fejlesztése a Közös Európai 
Referenciakeret B1 szintjére. Az órákon a hallgatók tovább fejlesztik ismereteiket a holland nyelv 
sajátosságairól és jellemzıirıl, helyesírási szabályairól, valamint nyelvtani alapjairól. Az otthoni feladatok 
elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Imperfectum, perfectum, fı- és mellékmondat, rendhagyó igék, melléknevek 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 

Bussum 
• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 

anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHLM 1022  Nyelvfejlesztés 4. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHLM 1013 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelvgyakorlat célja a hallgatók alapszintő nyelvi készségeinek fejlesztése a Közös Európai 
Referenciakeret B1 szintjére. Az órákon a hallgatók tovább fejlesztik ismereteiket a holland nyelv 
sajátosságairól és jellemzıirıl, helyesírási szabályairól, valamint nyelvtani alapjairól. Az otthoni feladatok 
elkészítése során gyakorolják a tanultakat. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Imperfectum, perfectum, fı- és mellékmondat, rendhagyó igék, melléknevek 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, van der Kamp, Lijmbach (2009) In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen, Coutinho, 
Bussum 

• Kuiken, F., Van Kalsbeek, A. (1996) Code Nederlands 1: basisleergang Nederlands voor volwassen 
anderstaligen. Leerboek + Oefenboek. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993) Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• H. Reviczky, D. (1997 szerk.) Kis holland nyelvtan. KRE Idegennyelvi lektorátus, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
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BHLM 2031  Nyelvfejlesztés 5. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 1099 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Passief, zou/den, plusquamperfectum, er, daar, liggen/staan/zitten 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Taal totaal 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHLM 2041  Nyelvfejlesztés 6. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHL 2031, 2032 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése egy anyanyelvő tanár 
irányításával. Az órákon a hallgatók fıleg szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és 
beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a 
tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Hfst 7 Een beetje zappen, een beetje surfen, Hfst 8 De zorgzame samenleving, Hfst 9 Jong geleerd, oud gedaan 
Hfst 10 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…  
A kurzuson a rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagoknál megadott Taal Totaal c. nyelvkönyv utolsó négy 
fejezetét vesszük át részletesen:  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
KENNEDIE, C.: Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden [tekstboek+werkboek]. Amsterdam: Uitgeverij 
Intertaal, 2001 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

• H. Reviczky, D. (1999): Kezdık holland nyelvkönyve. Holnap kiadó, Budapest. 
 
 
 

BHLM 2051  Nyelvfejlesztés 7. 
Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHLM 2041 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
5. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése. Az órákon a hallgatók fıleg 
szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az 
otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı 
tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal, emellett az alábbi nyelvtani témaköröket vesszük sorra: inversie, 
scheidbare werkwoorden, om ... te +infinitief, vergelijking, conjuncties, relatief pronomen, relatieve bijzinnen, 
indirecte vraagzinnen, functies van ’er’, adverbiaal pronomen, possessief  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• De Boer, B., Lijmbach B. (2007) Nederlands op niveau. Coutinho, Bussum. 
• de Boer, B., Lijmbach, B. (2004): Nederlands in actie, Coutinho, Bussum 
• Taks,H.,Verbruggen, K. (2009)  Op naar de eindstreep, Coutinho, Bussum 

Ajánlott irodalom: 
• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  

Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 
• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 

taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 
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BHL 2061 Nyelvfejlesztés 8. 

Tantárgy felelıse: 
Zelenka Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BHLM 2051 

 
Oktatás nyelve: 

holland 
Értékelés módja: 

zh 
Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
6. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyelv- és stílusgyakorlat célja a hallgatók nyelvi készségeinek elmélyítése. Az órákon a hallgatók fıleg 
szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük és beszédértésük fejlesztésére kapnak lehetıséget. Az 
otthoni feladatok elkészítése során gyakorolják a tanultakat, és olvasás és íráskészségüket fejlesztı 
tevékenységeket végeznek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tankönyvek alapján haladunk a témákkal: milieu, wetenschap, verkeer, werk, media, informatica, kunst, 
geld, recht., emellett az órák során felmerülı nyelvtani jelenségeket beszéljük meg.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi feladatok beadása határidıre, rendszeres, aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat írása az aktuális 
anyagból félév közben és végén 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• An Wuyts, Nederlands voor gevorderde anderstaligen 
Ajánlott irodalom: 

• Fontein, A.M. en Pescher-ter Meer,  A. (1993): Nederlandse grammatica voor anderstaligen.  
Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht 

• Verburg, M. en Stumpel, R. (hoofdred.) (2003): Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede 
taal (NT2).  Van Dale Lexicografie - Utrecht - Antwerpen. 

 
BHLM 2131 Morfológia  

Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
 tesztek 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés a holland nyelv szófajaiba és alaktanába.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz. A holland szófajtan és a szóalaktan 
kérdéseivel a hallgatók itt gyakorlatok formájában ismerkednek meg. A kurzus elvégzésével képessé válnak 
morfológiai témájú cikkek olvasására és szavak morfológiai elemzésére, leírására. Bepillantást kapnak a 
morfológia és a többi grammatikai diszciplína (fonológia, szintaxis) kapcsolatába. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: zárthelyi dolgozatok, órai és házi feladatok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Boer, B. de – Lijmbach, B. – Loeffen, W. (2009): Trefwoord I. Wolters-Noordhoff, Groningen 
• Goossens, M. (2008): Zonder fout! Standaard Uitgeverij, Antwerpen 
Ajánlott irodalom:  
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford. 
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BHLM 2141 Szintaxis 

Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
Tesztek, 
feladatok 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland mondat jellemzıinek megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus folyamán a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a mondattan és a mondatelemzés alapjaival. 
Hangsúlyt kapnak a holland mondat felépítése, szórendje, valamint a mondattan összefüggése a morfológiával 
és a fonetikával.  
Az órákon a következı témákról lesz szó: A mondatok osztályozása, felépítése. Teljes és elliptikus mondatok. 
Szavak, konstituensek, mondatrészek; Egyszerő és összetett mondatok. Kijelentı, kérdı, felszólító mondatok; 
Az állítmány és az ige valenciája. Kötött és szabad bıvítmények. Mondatelemzés; Igei állítmány, névszói 
állítmány, tárgy; Részeshatározó, prepozíciós határozó, más határozók; Az alany. Az alany fajtái és 
bıvítményei. A mondatrész részei: jelzık; Alárendelı mellékmondatok; Mellérendelı mellékmondatok; 
Összevont mellékmondatok; A holland mondat szórendje; A mondattan összefüggése a morfológiával és a 
fonetikával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy a következı részekbıl áll össze: tesztek 40%, órai feladatok 30%, házi feladatok 30% 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bouman – Noordermeer, D. et. al (1991): Beter Nederlands 1-2. Coutinho, Muiderberg. 
• Florijn, Lalleman, Maureau (1994): De regels van het Nederlands. Wolters-Noordhoff, Groningen 
• Klein, M., Toorn, M.C. van den (1991): Praktische cursus zinsontleding. Wolters-Noordhoff, Groningen. 
• Smedts, W. Belle, W. van (2003): Taalboek. Pelckmans, Kapellen. 
• Hand outs 
Ajánlott irodalom:  
• Luif, J. (1994): In verband met de zin. Inleiding in de Nederlandse spraakkunnst. Amsterdam University 

Press, Amsterdam. 
 
 

BHLM 2151 Szociolingvisztika  
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Prezentáció, 
teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A holland nyelvi változatok megismerése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus központi témája a nyelv és a társadalom viszonya a holland nyelvterületen. Annak járunk utána, 
hogyan keletkeznek a nyelvi változatok, milyen tényezık játszanak szerepet elterjedésükben, és miként idézik 
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elı a nyelv változását. Megismerkedünk olyan témákkal, mint a nyelvjárások, a sztenderd nyelv, különbségek 
a holland és a flamand nyelvhasználatban, a fiatalok nyelve, etnolektusok, férfi- és nıi nyelvhasználat, nyelvi 
identitás. De megvizsgálunk olyan fogalmakat is, mint a nyelvi tervezés és nyelvpolitika, többnyelvőség, 
kódváltás, nyelvi kisebbség. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: cikkek olvasása, értelmezése; prezentáció; zárthelyi dolgozatok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/langvar 
• http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/ 
• Hulshof, H. – Rietmeijer, M. – Verhagen, A. (2009): Taalkunde voor de Tweede Fase van het VWO.  
       Amsterdam University Press, Amsterdam p. 32 – 61. 
• Reader 
Ajánlott irodalom:  
• Boves, Tom – Gerritsen, Marinel  (1995): Inleiding in de sociolinguïstiek. Spectrum, Utrecht  
• Daniëls, Wim  (2004): Vet! : jongerentaal nu en vroeger. Het Spectrum, Utrecht  
• Kálmán, L. – Nádasdy Á. (1999): Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest. 
• Stroop,  Jan (2003): Waar gaat het Nederlands naartoe?  Panorama van een taal. Bakker, Amsterdam  
• Van Reenen, Pieter – Elias, Michael  (1998): Taalverschillen. Een werkboek over variatie en verandering 

in taal. 
        Coutinho, Bussum  

 
 
 
 
 
 

BHLM 2231  –  MODERN HOLLAND/ FLAMAND IRODALOM I. 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
k 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modern holland nyelvő irodalom kialakulásához vezetı tendenciák európai kontextusba való elhelyezése, a 
korszakok legfontosabb holland és flamand irodalmi irányzatainak (Nyolcvanasok, naturalizmus, 
szimbolizmus, neoromantika, flamand mozgalom, expresszionizmus, 10-es Generáció, Vorm en Vent vita, 
egzisztencialisták, Ötvenesek, neorealizmus, 60-70-es évek kísérleti irodalma, Nixers, posztmodern irodalom) 
megismerése, kiemelkedı szerzık életmővének feldolgozása különbözı irodalomtudományi módszerek 
alapján, mőelemzések. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

8. Multatuli: Max Havelaar 
9. Nescio: Dichtertje / Költıcske 
10. W. Elsschot: Sajt/Kaas - Het Dwaallicht / Lidércfény  
11. F. Bordewijk: Karakter  
12. M. Minco: Het bittere kruid / Keserő fő  
13. H. Mulisch: De aanslag /A merénylet 
14. Kader Abdolah: Het huis van de moskee/A mecset ura 



 

| 632 | 

 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel.  Szemináriumi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DAUTZENBERG, J. A.: Nederlandse literatuur: geschiedenis, bloemlezing en theorie. Den Bosch: 

Malmberg,1993. 
• CALIS, Piet: Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1984. 
SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam: 
Contact, 1998 

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, Ton: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1999. 
• GOEDEGEBUURE, Jaap: Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. 
 
 
 

BHLM 2261 Narratológia, szövegelemzés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i 
: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szermináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadáson elsajátított ismeretek gyakorlatban való alkalmazása szövegeken.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Különbözı mőfajú prózai szövegek (prózai kisformák és regénytípusok) részletes narratológiai elemzése, 
bemutatva a narratológia elınyeit és a szövegelemezés során felmerülı korlátait is. Továbbá az adott 
szövegekhez kapcsolható lehetséges olvasatok közös feltárása különbözı olvasási stratégiák alapján 
(posztstrukturalista, hermeneutikai, recepcióesztétikai, dekonstrukciós, retorikai, új historikus, posztkoloniális, 
feminista). 
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
COHN, Dorrit: Áttetszı tudatok. In. Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs: Jelenkor, 1997. 
HERMAN, Luc, VERVAECK, Bart: Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Antwerpen: Vantilt, 2002. 
LUXEMBURG, Jan van: Over literatuur. Muidenberg: Coutinho, 2002. 
Bevezetés az irodalomelméletbe I. Olvasáselméletek. Szöveggyőjtemény. Szerk. DOBOS István. Debrecen: 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
Narratívák – sorozat. Szerk. THOMKA Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó, 1998. 
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6.2. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
 
A mesterképzési szak megnevezése: néderlandisztika (Dutch Language and Culture Studies) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles néderlandisztika szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist of Dutch Language and Culture 
 

Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 

6.2.1. Mintatanterv néderlandisztika mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK (10 KREDIT) 

K 
Nyelvtudományi irányzatok és 
módszerek a 20. században 

MHL 
0010 

- 15/v/3    

K 
Nyelvtudományi irányzatok és 
módszerek a 20. században 

MHL 
0011 

 
- 30/é/2    

K 
Irodalomtudományi irányzatok 
és módszerek a 20. században 

MHL 
0020 

 
- 15/v/3    

K 
Irodalomtudományi irányzatok 
és módszerek a 20. században 

MHL 
0021 

- 30/é/2    

 Összesítés:   90/10    
SZAK TÖRZSTÁRGYAI (30 KREDIT) 

K 
Szakmai nyelvi fejlesztés I: 
Tudományos szövegek elemzése 
és alkotása 

MHL 
1011 

- 30/é/2    

K 
Szakmai nyelvi fejlesztés II: 
Nyelvfejlesztés 

MHL 
1014 

- 30/é/2    

K 
Szakmai nyelvi fejlesztés III. 
Nyelvi konzultáció 

MHL 
1013 

- 30/é/1    

K A nyelvészeti kutatás módszerei 
MHL 
1111 

- 30/é/2    

K 
Digitális média a 
nyelvtanításban 

MHL 
1110 

-  15/v/3   

K Fonetika és fonológia 
MHL 
1120 

-  15/v/2   

K Fonetika és fonológia 
MHL 
1121 

-  30/é/2   

K 
Irodalomtudományi ismeretek I: 
Alkalmazott irodalomtudomány 

MHL 
1210 

- 15/v/3    
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K 
Irodalomtudományi ismeretek I: 
Alkalmazott irodalomtudomány 

MHL 
1211 

- 30/é/2    

K 
Irodalomtudományi ismeretek 
II: 
Irodalom- és kultúratudomány 

MHL 
1220 

-  15/v/2   

K 
Irodalomtudományi ismeretek 
II: 
Irodalom- és kultúratudomány 

MHL 
1221 

-  30/é/2   

K 
Egyházak és egyházi élet 
Hollandiában 

MHL 
1430 

- 30/v/3    

K 
Fejezetek a huszadik századi 
holland történelembıl 

MHL 
1410 

- 30/v/2    

K Média és filmkultúra 
MHL 
1420 

- 30/é/2    

        
 Összesítés:   255/19 105/11   
DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI – NYELVTUDOMÁNY (40 KREDIT) 

KV 

Alkalmazott nyelvészeti 
ismeretek I. 
Kontrasztív nyelvészet és 
fordítás 

MHL 
2110 

-  30/v/3   

KV 

Alkalmazott nyelvészeti 
ismeretek I 
Kontrasztív nyelvészet és 
fordítás 

MHL 
2111 

-  30/é/2   

KV Nyelvtörténet 
MHL 
2120 

-  15/v/2   

KV Nyelvtörténet 
MHL 
2121 

-  30/é/2   

KV 
Alkalmazott nyelvészeti 
ismeretek II. 
Alkalmazott nyelvészet 

MHL 
2130 

-  30/v/3   

KV 

Alkalmazott nyelvészeti 
ismeretek II: 
Projektek az alkalmazott 
nyelvészet szakterületeihez 

MHL 
2131 

-  30/é/2   

KV 
A fordítás elmélete és 
gyakorlata: 
A fordítás elmélete 

MHL 
2510 

-  30/v/3   

KV 
A fordítás elmélete és 
gyakorlata: 
Fordítástechnika 

MHL 
2511 

-  30/é/2   

KV Szövegnyelvészet 
MHL 
2140 

-   15/v/2  

KV Szövegnyelvészet 
MHL 
2141 

-   30/é/2  

KV 
Politikai és zsurnalisztikai 
nyelvhasználat 

MHL 
2150 

-   15/v/2  

KV 
Politikai és zsurnalisztikai 
nyelvhasználat 
 

MHL 
2151 

-   30/é/2  

KV Grammatikai problémák 
MHL 
2160 

-   15/v/2  
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KV Grammatikai problémák 
MHL 
2161 

-   30/é/2  

KV Számítógépes fordítás 
MHL 
2180 

-   30/é/2  

KV Kutatásmódszertan 
MHL 
5997 

   30/é/2  

KV 
Frazeológia: 
Szólások és közmondások 
háttere 

MHL 
2170 

-    30/v/3 

KV 
Frazeológia: 
Állandósult szókapcsolatok 

MHL 
2171 

-    30/é/2 

 Összesítés:    225/19 165/16 60/5 
DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI – IRODALOMTUDOMÁNY (40 KREDIT) 

KV 

Modern holland/flamand próza 
I: 
Holland prózaformák a 20. 
században 

MHL 
2210 

-  15/v/2   

KV 

Modern holland/flamand próza 
II: 
A holland regény mővészete a 
20. században 

MHL 
2211 

-  30/é/2   

KV 

Modern holland/flamand 
költészet: 
Holland és flamand költészet a 
20. században 

MHL 
2220 

-  15/v/2   

KV 

Modern holland/flamand 
költészet: 
Holland és flamand költészet a 
20. században 

MHL 
2221 

-  30/é/2   

KV 

Régi németalföldi irodalom és 
kultúra I. 
Régi németalföldi irodalom és 
mővészet 

MHL 
2230 

-  15/v/2   

KV 
Régi németalföldi irodalom és 
kultúra II. 
Régi németalföldi irodalom 

MHL 
2231 

-  30/é/2   

KV 

Németalföldi irodalom a 18-19. 
században 
Németalföldi próza a 18-19. 
században 

MHL 
2290 

-  15/v/2   

KV 
Németalföldi irodalom a 18-19. 
században 
Szövegelemzés 1880-1920 

MHL 
2291 

-  30/é/2   

KV Mőfordítás I. 
MHL 
2292 

-  30/é2   

KV 
Irodalom és társmővészetek: a 
mozgóképes elbeszélés 

MHL 
2250 

-   15/v/2  

KV 
Irodalom és társmővészetek: a 
mozgóképes elbeszélés 

MHL 
2251 

-   30/é/2  

KV 

Modern holland/flamand 
irodalom II: 
Holland prózaformák a 20. 
században II. 

MHL 
2260 

-   15/v/2  
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KV 

Modern holland/flamand 
irodalom II: 
A holland regény mővészete a 
20. században II. 

MHL 
2261 

-   30/é/2  

KV Németalföldi misztika 
MHL 
2240 

-   15/v/2  

KV Németalföldi misztika 
MHL 
2241 

-   30/é/2  

KV Mőfordítás II 
MHL 
2293 

-   30/é/2  

KV Kutatásmódszertan 
MHL 
5597 

   30/é/2  

KV Zenetörténet és irodalom 
MHL 
2280 

-    15/v/2 

KV Zenetörténet és irodalom 
MHL 
2281 

-    30/é/2 

KV Kontrollszerkesztés, szerkesztés 
MHL 
2294 

-    30/é/2 

 Összesítés:    210/18 165/16 75/6 
SZABADON VÁLASZTHATÓ ISMERETEK (20 KREDIT) 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
1. 

MHL3… -   15/v/2  

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
2. 

MHL3… -   30/é/2  

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
3. 

MHL3… -   
15/v/2 

 
 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
4. 

MHL3… -   30/é/2  

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
5. 

MHL3… -   
30/v/2 

 
 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
6 

MHL3… -   30/é/2  

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
7. 

MHL3… -    
30/v/2 

 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
8. 

MHL3… -    30/é/2 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
9 

MHL3… 
 

-    30/v/2 

SZV 
Szabadon választható ismeretek 
10 

MHL3… 
 

-    30/é/2 

 Összesítés:     135/12 105/8 
DIPLOMAMUNKA/ZÁRÓVIZSGA (20 KREDIT) 
        

K Szakdolgozat 
MHL599

8 
-    0/é/20 

K Záróvizsga 
MHL599

9 
-    0/v/0 

 Összesítés:   345/29 
330/30 
315/29 

315/28 
210/33 
225/34 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; A = ALÁÍRÁS K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK 
KÖRBİL, 3-BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB 
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KÍNÁLATBÓL ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ 
(KORLÁTOZÁS NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ)   
   

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 345 330/315 315 210/225 
Vizsgák száma 5 7 6     4/5 
Félévközi jegyek száma 8 7/6 7 4 
Összes felkínált kredit 29 30/29 28 33/34 
Javasolt kreditmennyiség 29   30/29 28 33/34 
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6.2.2. Néderlandisztika mesterképzési szak tantárgytematikái  

 
MHL 0010 Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században ea. 

Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadások elsıdleges célja a hallgatókat megismertetni a modern nyelvtudomány néhány kiemelt kutatási 
témájával, valamint a 20. század legfontosabb nyelvészeti kutatási irányzataival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelv és a nyelvtudomány; emberi és állati kommunikáció; a nyelv és az agy; beszédértés és 
beszédprodukció; nyelvelsajátítás: az elsı nyelv; nyelvelsajátítás: a második nyelv; a „kritikus periódus”; 
kétnyelvőség; új nyelv létrehozása: homesign, kreol nyelvek; fordulatok a 20. századi nyelvtudományban: 
Saussure, Bloomfield; Chomsky és a generatív nyelvelmélet; a nyelv kognitív megközelítése; prototipus és 
metafora elméletek; különbségek és hasonlóságok a nyelvek között. Tipológia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A kurzus rendszeres látogatása, reflektálás a felmerülı kérdésekre. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• Dirven, René et.al (1999, szerk): Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. Acco, Leuven. 
• Jackendoff, Ray (1996): Taal en de menselijke natuur. Het Spectrum, Utrecht. 
• Sijs, Nicoline van der et. al (2006): Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Bert Bakker, 

Amsterdam 
• Reader: elektronikus cikkek 
• www.kennislink.nl  Taal en Spraak 
• Ajánlott irodalom:  
• Máté Jakab (1998): A 20. századi nyelvtudomány történetének fıbb elméletei és irányzatai. Elméletek, 

irányzatok és módszerek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
 
 
 

MHL 0011 Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Prezentációk, 
tesztek, recenzió 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumon a hallgatók az elıadáshoz kapcsolódó szövegek megismerésével, megbeszélésével és 
kritikájával a gyakorlatban is közel kerülnek a 20. században felmerült nyelvészeti problémákhoz, 
látásmódhoz. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelv és a nyelvtudomány; emberi és állati kommunikáció; a nyelv és az agy; beszédértés és 
beszédprodukció; nyelvelsajátítás: az elsı nyelv; nyelvelsajátítás: a második nyelv; a „kritikus periódus”; 
kétnyelvőség; új nyelv létrehozása: homesign, kreol nyelvek; fordulatok a 20. századi nyelvtudományban: 
Saussure, Bloomfield; Chomsky és a generatív nyelvelmélet; a nyelv kognitív megközelítése; prototipus és 
metafora elméletek; különbségek és hasonlóságok a nyelvek között. Tipológia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel az órákon 20%, minitesztek 30%, prezentáció25%, recenzió 25% 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• Dirven, René et.al (1999, szerk): Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. Acco, Leuven. 
• Jackendoff, Ray (1996): Taal en de menselijke natuur. Het Spectrum, Utrecht. 
• Sijs, Nicoline van der et. al (2006): Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Bert Bakker, 

Amsterdam 
• Reader: elektronikus cikkek 
• www.kennislink.nl  Taal en Spraak 
• Ajánlott irodalom:  
• Máté Jakab (1998): A 20. századi nyelvtudomány történetének fıbb elméletei és irányzatai. Elméletek, 

irányzatok és módszerek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
 
 

MHL 0020 Irodalomtudományi irányzatok és módszerek a 20. században 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás általános célja, hogy korszerő irodalomelméleti ismereteket nyújtson, megismertesse a hallgatókat 
a 20. századi (posztstrukturalista) irodalomtudományi irányzatokkal és módszerekkel, a fontosabb 
elméletírókkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Külön hangsúlyt kap a hermeneutika, a recepcióesztétika, a dekonstrukció, az irodalomtudományi feminizmus, 
a posztkoloniális elméletek, a diskurzuselmélet, az irodalomtudomány mint kultúratudomány (Új Historizmus, 
irodalom mint médium) megismerése, elméleti szövegek értelmezése. A kurzuson elıtérbe kerül az 
irodalomtudomány aktuális problémafelvetéseinek ismertetése, valamint a modern irodalomtudomány 
szempontjából az olvasás és az interpretáció során elengedhetetlen fogalmak és stratégiák elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Olvasáselméletek I. Szerk. Dobos István. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
• A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyőjtemény. Szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, 

Szamosi Gertrud, Sári László. Budapest: Osiris, 2002. 
• Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Budapest: Cserépfalvi, 1991. 
• KORSTEN, F.W.A.:Lessen in literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2005.  
• Vormen van lieteratuurwetenschap: moderne richtingen en hun mogelijkheden voor tekstinterpretatie. 
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Szerk. Segers, R.T. Groningen: Wolters-Noordhof, 1985. 
• SCHROVER, E.: Deconstructie en literatuur. Muiderberg: Countinho, 1992. 
• SEVENANT, A. van: Deconstructie. Een multidisciplinaire benadering. Leuven/Amersfort: Acco, 

1992. 
 
 
  

MHL 0021 Irodalomtudományi irányzatok és módszerek a 20. században 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dr. Daróczi Anikó 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumon az elmélet során megismert irodalomtudományi irányzatok és módszerek gyakorlatba való 
átültetését, különbözı olvasási stratégiák elsajátítását tőzzük ki célul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A megismert irányzatok és módszerek tükrében különbözı olvasáselméletekkel ismerkednek meg a hallgatók, 
új olvasástechnikákat sajátítanak el. Mindezt az órákon az értelmezés és olvasás során felmerülı problémák 
(szerzı-szöveg-olvasó, olvasás, mint esztétikai élvezet, történeti olvasás, horizontváltás, olvasás szövegek 
között, intertextualitás, dekonstruktív olvasás, retorikai olvasás, nıként olvasni) köré csoportosítjuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Olvasáselméletek I. Szerk. Dobos István. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 
• A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyőjtemény. Szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, 

Szamosi Gertrud, Sári László. Budapest: Osiris, 2002. 
• Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Budapest: Cserépfalvi, 1991. 
• KORSTEN, F.W.A.:Lessen in literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2005.  
• Vormen van lieteratuurwetenschap: moderne richtingen en hun mogelijkheden voor tekstinterpretatie. 

Szerk. Segers, R.T. Groningen: Wolters-Noordhof, 1985. 
• Vormen van lieteratuurwetenschap: moderne richtingen en hun mogelijkheden voor tekstinterpretatie. 

Szerk. Segers, R.T. Groningen: Wolters-Noordhof, 1985. 
• SCHROVER, E.: Deconstructie en literatuur. Muiderberg: Countinho, 1992. 
• SEVENANT, A. van: Deconstructie. Een multidisciplinaire benadering. Leuven/Amersfort: Acco, 

1992. 
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MHL 1011 Szakmai nyelvi fejlesztés I.: Tudományos szövegek elemzése és alkotása 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tudományos érvelés és szövegalkotás módszereinek elsajátítása 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elsıdleges célja a hallgatók nyelvi ismereteinek továbbfejlesztése, elsısorban a tudományos 
szaknyelvi készségeket szem elıtt tartva. Ide értendı az irodalom- és nyelvtudomány szakspecifikus 
szókincsének megismerése, valamint a tudományos nyelvi írások megértésének és készítésének elsajátítása. 
Külön hangsúlyt kap az érveléstechnika, a tudományos cikkek, értekezések, recenziók, absztraktok és 
tanulmányok felépítése és nyelvezete, melyeket tartalmilag és formailag elemzünk és a gyakorlatba is 
átültetünk. A tudományos érvelés technikáit a hallgatók tudományos értekezések és elıadások alapján, eltérı 
szövegek érvelési struktúráinak és retorikai alakzatainak vizsgálata és összehasonlítása során ismerik meg. A 
megszerzett tudás alapján a hallgatók megkísérlik érvelési készségük fejlesztését oly módon, hogy szakmai és 
tudományos jellegő/igényő témákról rövid elıadásokat tartanak. A visszacsatolás részben a hallgatók 
segítségével történik, mivel az elsajátított ismeretek segítségével röviden elemezniük és értékelniük kell az 
elhangzott elıadásokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Szemináriumi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• COUMOU, W., HUGTE, G. van: Vaktaal - Een vak apart? Tweede-taalleerders in doorstroom- en 
schakeltrajecten. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1995.  
• HERMANS, M.: Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Coutinho, 2000. 
• GIEZENAAR, G., SCHOUTEN, E., KOREBRITS, L.: Wijze woorden. Woordenlijst Academisch 
Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam/ Antwerpen: Intertaal, 2002. 
• LAMERS, H.: Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst Een handleiding om scripties, verslagen, 
dissertaties, rapporten en beleidsnota's te schrijven. Bussum: Coutinho, 1993. 
• MEYSMAN, H.: Paper, project of scriptie. Van muisklik tot tekst. Leuven: Acco, 2004. 
• http://www.vakwoordensite.nl/ 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
MHL 1013 Szakmai nyelvi fejlesztés III. Nyelvi konzultáció 

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
K 
 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Nyelvi készségek fejlesztése 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A konzultáció fı célja a hallgatók nyelvi ismereteinek egyénre szabott továbbfejlesztése. A kezdeti felmérés 
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után, amely a lehetı legtöbb készségre, jártasságra kiterjed (kiejtés, intonáció, beszédtempó, beszédkészség, 
argumentáció, olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, a nyelvtan alkalmazása, interferenciaproblémák stb.) a 
hallgató egyénre szabott tréningtervet állít össze az anyanyelvi lektorral, amelyben megállapítják a kitőzött célt 
és az ehhez elvégzendı feladatokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

zh 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BACKHUIJS, E., BEIJER, J.: Presenteren. Studeren in het Nederlands in het hoger onderwijs. Utrecht: 
Nederlands Centrum Buitenlanders, 2002. 

• EEMEREN, F.H. van, HOUTLOSSER, P., SNOECK HENKEMANS, A.F.: Het schoolvak 
argumentatie. Academia Press, 2002. 

• SNOECK HENKEMANS, A.F., EEMEREN, F.H. van, GROOTENDORST, R.: Argumentatie. 
Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen.Groningen: M. Nijhoff, 2003. 

A felmerülı problémák alapján összeállított szakirodalom 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 1014 Szakmai nyelvi fejlesztés II.: Nyelvfejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Zelenka Eszter, 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Nyelvfejlesztés 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a hallgatók íráskészségének tökéletesítését hivatott elımozdítani. A szakdolgozat holland 
nyelvő megírását elısegítendı leíró, elemzı és érvelı szövegeket elemzünk az órán. A hallgatóknak házi 
feladatként minden héten be kell adniuk egy rövidebb-hosszabb fogalmazást vagy esszét egy bizonyos témáról. 
A szókincsbıvítés mellett tehát az összefüggı tudományos és formális szövegek megalkotása a szeminárium 
célja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Zh-k 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BACKHUIJS, E., BEIJER, J.: Presenteren. Studeren in het Nederlands in het hoger onderwijs. Utrecht: 
Nederlands Centrum Buitenlanders, 2002. 

• EEMEREN, F.H. van, HOUTLOSSER, P., SNOECK HENKEMANS, A.F.: Het schoolvak 
argumentatie. Academia Press, 2002. 

• HERMANS, M.: Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Coutinho, 2000. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 1110 Digitális médiák a nyelvelsajátításban 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus az elmúlt évtizedben népszerővé vált új kommunikációs eszközökkel ismerteti meg a hallgatókat, 
mint az e-mail, online chat, sms, videokonferencia, és emellett nagy hangsúlyt fektet az internetes 
nyelvtanulási segédanyagok megismertetésére. Az órákon megbeszélésre kerül a média nyelvórai 
alkalmazhatósága, és a területen eddig végzett legfontosabb kutatások is. A kurzus középpontjában olyan 
témák állnak, mint digitális világ-saját hozzáállás, kommunikáció a számítógéppel és a számítógép 
segítségével, számítógép által segített nyelvtanulás, interaktív projektek, nyelvhasználat a digitális 
médiumokban 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
nyelvtanulás az internet segítségével 
online és offline kommunikáció 
közösségi oldalak 
internetes források 
interaktív gyakorló oldalak 
szótárak 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
rendszeres részvétel, szókincszárthelyik, elıadás tartása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Nederlands als tweede taal in de volwasseneducatie. Szerk. HULSTIJN, J., STUMPEL, R., BOSSERS, 
B., VEEN, C. van. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1999. 

• Network-based Language Teaching: Concepts and Practice. Szerk. WARSCHAUER, M., KERN, R. 
Cambridge University Press, 2000. 

 
Ajánlott irodalom: 
• Cikkek a következı folyóiratokból: Levende Talen tijdschrift, Toegepaste Taalkunde, Neerlandica Extra 

Muros, Language Learning and Technology 
 

MHL 1120 Fonetika és fonológia ea. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezetés a holland nyelv fonetikájának és fonológiájának alapjaiba. Elsısorban a holland kiejtést 
vizsgáljuk szegmentális és szupraszegmentális szinten.  
Különösen nagy hangsúlyt helyezünk azokra a hangtani jelenségekre, amelyek a magyar anyanyelvő 
nyelvtanulóknak problémát jelentenek a holland nyelv elsajátítása során. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fonetika és a fonológia tárgya; a holland hangrendszer: alapvetı tudnivalók; beszédszervek, hangképzés; a 
holland magánhangzók, diftongusok; morfofonológiai jelenségek; a holland mássalhangzók; asszimiláció, 
zöngétlenedés, hangkiesés/betoldás; szótagok; Szupraszegmentális elemek a nyelvben; hangsúly, intonáció. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/phonology 
• http://www.vanoostendorp.nl/fonologie/tongval/ 
• Rietveld, Antonius C. & Vincent J. van Heuven (2001): Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho. 
• Ajánlott irodalom:  
• Kooij, Jan en Marc van Oostendorp (2003) Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. 

Amsterdam University Press, Amsterdam 
• Kassai Ilona (2005): Fonetika.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Kálmán, L. – Nádasdy Á. (1999) : Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest 

 
 
 

MHL 1121 Fonetika és fonológia szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezetés a holland nyelv fonetikájának és fonológiájának alapjaiba. Elsısorban a holland kiejtést 
vizsgáljuk szegmentális és szupraszegmentális szinten. A szemináriumon a hangtani jelenségeket a 
gyakorlatban vizsgáljuk. 
Különösen nagy hangsúlyt helyezünk azokra a hangtani jelenségekre, amelyek a magyar anyanyelvő 
nyelvtanulóknak problémát jelentenek a holland nyelv elsajátítása során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fonetika és a fonológia tárgya; a holland hangrendszer: alapvetı tudnivalók; beszédszervek, hangképzés; a 
holland magánhangzók, diftongusok; morfofonológiai jelenségek; a holland mássalhangzók; asszimiláció, 
zöngétlenedés, hangkiesés/betoldás; szótagok; Szupraszegmentális elemek a nyelvben; hangsúly, intonáció. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel az órákon, szemináriumi dolgozat  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Appel, René et. al (2005, szerk.): Taal en taalwetenschap. Blackwell, Oxford 
• http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/phonology 
• http://www.vanoostendorp.nl/fonologie/tongval/ 
• Rietveld, Antonius C. & Vincent J. van Heuven (2001): Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho. 
• Ajánlott irodalom:  
• Kooij, Jan en Marc van Oostendorp (2003) Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. 

Amsterdam University Press, Amsterdam 
• Kassai Ilona (2005): Fonetika.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Kálmán, L. – Nádasdy Á. (1999) : Hárompercesek a nyelvrıl. Osiris, Budapest 
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MHL 1210 Irodalomtudományi ismeretek I: Alkalmazott irodalomtudomány 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás, 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az irodalom holland, flamand és magyar intézményi 
hátterével.   
Az  elıadás során a könyvkiadás holland, flamand és magyar intézményrendszere kerül ismertetésre, továbbá 
az óra célja a könyvkiadással kapcsolatban felmerülı témák és problémák összehasonlítása a három országra 
lebontva. Az alábbi témák kapnak különös hangsúlyt: a kézirat útja a szerzıtıl a kiadásig; a kézirat 
elıkészítése: szerzı, szerkesztı és korrektor feladatai; szöveg státusa, kinek mennyi joga van a szöveg 
változtatásához; szerkesztés menete, szerkesztés alapjai, mennyiben kell a szerkesztés során a piaci 
elvárásokhoz alkalmazkodni?; a fordító státusa, kiválasztása, próbafordítások, fordítói és egyéb szerzıdések; 
szerzıi jogi kérdések, kiadói jogok, fordítói jogok; támogatások, irodalmi alapok, az irodalmat, fordítást 
támogató egyéb intézmények és pályázatok a három országban; internetes publikálás elınyei és hátrányai, 
annak jogi háttere. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• AARTS, C. J.: Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek: over het aansmeren, 
herkauwen, opwarmen en uitmelken van boeken. Amsterdam: De Buitenkant, 2006. 

• BART. I.: A könyvkiadás mestersége. Budapest: Osiris, 2005. 
• EPSTEIN, J.: A könyvkiadás múltja, jelene és jövıje. Budapest: Európa, 2002.   
• GYURGYÁK, J.: Szerzık és szerkesztık kézikönyve. Budapest: Osiris, 2005.   
• KIST, J.: Wat doet een uitgever nog in de eenentwintigste eeuw? Zutphen: Walburg Pers Den 

Haag, P.A. Tiele-Stichting, 2005. 
• VROEGINDEWEIJ, L.: Handboek redactie: het organiseren van publicaties. Den Haag: SDU, 

2005. 
• Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk. Bónus Tibor etc. Budapest: Ráció, 2002.  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 1211 Irodalomtudományi ismeretek I: Alkalmazott irodalomtudomány 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az irodalom holland, flamand és magyar intézményi hátterét, abban 
tájékozódni tudjon. Az irodalomról szerzett tudását, mint fordító, szerkesztı vagy kiadó a gyakorlatban is 
alkalmazni tudja.  
Az elıadás során átadott, a könyvkiadás intézményi és jogi hátterére vonatkozó ismereteket a diákok a 
szeminárium során különbözı feladatok útján mélyítik el, és ültetik át a gyakorlatba. A szeminárium során 
hangsúlyt kap továbbá a holland, flamand, és magyar könyvpiac mai helyzete és rövid története, mely kapcsán 
az alábbi témák kerülnek az órán megbeszélésre gyakorlati feladatokkal kiegészítve: a piac figyelembevétele a 
könyvkiadás során: arculat tervezés, borító, illusztráció, tipográfia, könyvméret; a megjelent könyv 
promotálása: beharangozó, prológ, a szerzı szerepe ebben; könyvbemutató, dedikálás szervezése, szerzıvel 
való beszélgetés, interjúk levezetése; a recenzió mőfaja, recenziók írása; irodalmi és könyvészeti fesztiválok, 
vásárok, könyvhetek a három országban, könyvheti könyv; kapcsolat egyéb médiákkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• AARTS, C. J.: Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek: over het aansmeren, 
herkauwen, opwarmen en uitmelken van boeken. Amsterdam: De Buitenkant, 2006. 

• BART. I.: A könyvkiadás mestersége. Budapest: Osiris, 2005. 
• EPSTEIN, J.: A könyvkiadás múltja, jelene és jövıje. Budapest: Európa, 2002.   
• GYURGYÁK, J.: Szerzık és szerkesztık kézikönyve. Budapest: Osiris, 2005.   
• KIST, J.: Wat doet een uitgever nog in de eenentwintigste eeuw? Zutphen: Walburg Pers Den 

Haag, P.A. Tiele-Stichting, 2005. 
• VROEGINDEWEIJ, L.: Handboek redactie: het organiseren van publicaties. Den Haag: SDU, 

2005. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 

I.1.1 MHL 1220 Irodalomtudományi ismeretek II: Irodalom- és kultúratudomány 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 15  
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, Dr. 
Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadáson az alábbi témák kerülnek ismertetésre: a kultúra fogalmának különbözı megközelítési módjai 
(elitista, antropológiai, idealista) Hofstede kultúramodellje, imagológia, sztereotípia kutatás, a nyelv a kultúra 
és az interkulturális kommunikáció közti kapcsolat, összehasonlító kultúratudomány, a kultúratudomány és az 
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irodalomtudomány kapcsolata, recepció kutatás a kultúratudományban, kulturális identitás, interkulturalitás és 
multikulturalitás, kulturális transzfer, a hatás és kontextus fogalmainak kulturális vonatkozásai, a gender 
kutatások kulturális vonatkozásai és a posztkolonialitás kultúrája. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Cultural studies. Een inleiding. Szerk. Baetens. Jan, Verstraete, Ginette. Nijmegen: Vantilt, 2002. 
• BUIKEMA, R. & TUIN, I. v.d.: Gender in media, kunst en cultuur. Amsterdam (Bussum): Uitgeverij 

Coutinho, 2007. 
• DYSERINCK, H.: 'Imagology and the problem of ethnic identity.' In: Intercultural Studies, no.1., 

2003. [http://www.intercultural-studies.org/ICS1/Dyserinck.shtml] 
• GORP, H. van: Grensverkeer. Literatuurwetenschap - Tekstinterpretatie - Cultuurstudie. Leuven: 

Peeters, 1999.  
• HOFSTEDE, G.: Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and its 

Importance for Survival. London. 1991.  
• HOFSTEDE, G.: Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam, 1995. 

• MEIJER, M.: In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van interpretatie. Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1996. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 

I.1.2 MHL 1221 Irodalomtudományi ismeretek II: Irodalom- és kultúratudomány 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó, 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadások során megismert kultúratudományi kérdések és problémák holland és belga kultúrára való 
alkalmazása, és az elıadáson ismertetett témakörök vizsgálata a holland és belga kultúrában, különös 
hangsúlyt fektetve a holland és belga társadalom sajátos felépítésére, kulturális sokszínőségére, a 
multikulturális társadalomra, a társadalomban jelen lévı interkulturális kommunikációra, a holland és belga 
kulturális identitásra (beleértve a migránsok helyzete és a posztkolonialitás kapcsán felmerülı identitás kérdést 
és gender-problémákat is). Hogyan tükrözıdik mindez a kultúra különbözı területein, az irodalomban, a 
képzımővészetben és egyéb társmővészetekben, a holland és belga kultúrpolitikában, a kultúra 
intézményrendszerében, és a kultúraközvetítés politikájában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• DE GRAEF, O. en LOUWERSE & HENRIËTTE: The Alternation of Amsterdam: Hafid Bouazza's 
Entertainment of Cultural Identity. In: Beyond Boundaries. Textual Representations of European 
Identity. Szerk. Hollis, Andy. Amsterdam: Rodopi, 2000. p. 35-52. 

• GINKEL, R. van.: Foreigners' views of the Dutch: past and present. In: Dutch Crossing 20., 1996. p. 
117-131. 
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• HOFSTEDE, G.: Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam, 1995.  
• KRAMSCH, C.: The cultural component of language teaching. In: Zeitschrift für interkulturellen 

Fremdsprachunterricht. 1. (2). 1996. [online: http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-01-
2/beitrag/kramsch2.htm].  

• VERHAGEN, Arie: Achter het Nederlands: Over interacties tussen taal en achtergrondcognitie. 
Leiden: Universiteit Leiden, 2000. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 1410 Fejezetek a huszadik századi holland történelembıl 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh István 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
k 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Németh István 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Betekintés a jelenkor holland és flamand történelmébe 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a 20. századi holland történelem és társadalom tipikusan hollandnak nevezhetı, de általános 
jelentıségő kérdéseit, mozzanatait elemezzük. A XIX. és XX. század történeti áttekintése után az alábbi 
témákat tárgyaljuk részletesebben: Dekolonizáció, és az abból adódó gazdasági és társadalmi változások 
(Indonézia és Suriname, repatriálók); Bevándorlási és bevándorló politika,  menekültek, munkavállalók; 
Multikulturalizmus; Hollandia és az új európai formációk: NATO, ill. EU; Az „oszloposodás”, a holland 
társadalom törésvonalai; Az emancipációtól a feminizmusig; Egyház és szekularizáció; Királyság a XX-XXI. 
századi Hollandiában; Holland kihívások: eutanázia, homoszexualitás, drog. A kurzus során többször 
kitekintünk az egyidejő flamand helyzetre is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
HEIJS, E.: Van vreemdeling tot Nederlander. De verlening van het Nederlandschap aan vreemdelingen 1813-

1992. Amsterdam: Het Spinhuis, 1995.  
IJSSELSTEIN: Nederland naar een modern-industriële samenleving 1948-1973. Groningen: Wolters-

Noordhoff, 1992. 
LIJPHART, A.: Verzuiling, Pacificatie en kentering in de Nederlandse Politiek. Amsterdam, 1968. p. 206. 
SCHMAL, LUCASSEN, HEEMSKERK: Nederland in de twintigste eeuw. Utrecht: Stichting Educatieve 

Omroep Teleac, 1995. 
WELCHINGER, B.: Az eutanázia és az öngyilkosságban való segítségnyújtás legalizálása Hollandiában: 

kihívás az európai országok számára. Ford. Veszelka András. In: Kharón. 6. 1-2. 2002. p. 29-46.  
       WINTLE, M.: Oszloposodás, konszociáció és vertikális pluralizmus újraértelmezése a holland példán: egy 

európai         megközelítés. Ford. Gáthy Vera. In: Politikatudományi szemle. 11. 3-4. 2002. p. 99-114. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 1420 Média és filmkultúra 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A filmek révén a kritikai hozzáállás fejlesztése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A mozgóképes elbeszélés elméleti alapjainak, a filmolvasás különbözı módjainak ismertetése a holland 
dokumentumfilmes iskola legjobb alkotásain keresztül. A kurzus célja a filmekkel kapcsolatos szerzıi írások, 
illetve recenziók, kritikák olvasása révén a  kritikai hozzáállás fejlesztése. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Referátum, szemináriumi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

BAREND, P.: In het wereldfilmstelsel: identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945. 
Delft: Eburon, 2000 
BÍRÓ Y.: A hetedik mővészet: a film formanyelve: a film drámaisága. Budapest: Osiris, 1997, 2001, 2003. 
KOVÁCS ANDRÁS B.: Film és elbeszélés. Budapest: Korona Kiadó, 1997. 
SCHOUTEN, R.: Cinema literair: film in de Nederlandse literatuur. Houten: Agathon, 1989. 
Filmkunde: een inleidend overzicht. Szerk. Bosma, Peter. Nijmegen: SUN, 1994. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 1430 Egyházak és egyházi élet Hollandiában 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
k 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. Anne-Marie 
Kool 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
1. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Betekintés a holland egyházak történetébe és jelen helyzetébe 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus rövid betekintést nyújt a hollandiai egyházak történetébe, az egyházi élet egyik jellegzetessége, az 
„oszloposodás” alakulásába és az utóbbi években végbement egyesülési folyamatba. A múlt század közepétıl 
az egyházi élet súlypontja világszerte az északi féltekérıl a délire tolódott. A szekularizáció következtében ez a 
folyamat a holland kereszténységen belül is lejátszódott. Hollandia is missziós területté vált. Templomokat 
zártak be, az egyházak létszáma évek óta csökkenı tendenciát mutat. Milyen motivációk fedezhetık fel abban, 
hogy sokan ott hagyják a történelmi egyházakat? Ebben az úgynevezett poszt-keresztyénség korszakban új 
egyházak alakulnak, és régi egyházak alakulnak át, hogy újra vonzóvá váljanak a 21. századi posztmodern 
fiatalok számára. De vannak olyan egyházak is, ahol sok minden még a régiben maradt. Látni fogjuk, hogy 
több probléma akár egész Európát érintı kérdésnek tekinthetı.  
A kurzus során válogatott fejezeteket tanulmányozunk a szakirodalomból 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• BERNTS, T., DEKKER, G., HART, J. de: God in Nederland, 1996-2006. Kampen: Ten Have, 2007. 
• MAK, G.: De Eeuw Van Mijn Vader. 18e druk. Amsterdam: Atlas, 2001. 
• MEIJERING, E. P.: Het Nederlands Christendom in de Twintigste Eeuw. Amsterdam: Balans, 2007. 
• NOORDZIJ, H.: Handboek Van de Reformatie. De Nederlandse Kerkvorming in de Zestiende Eeuw. 

Kampen: Kok, 2003. 
• PAAS, S.: Jezus Als Heer in Een Plat Land : Op Zoek Naar Een Nederlands Evangelie. Zoetermeer: 

Boekencentrum, 2001. 
• Gemeenschapsvorming Van Aziatische, Afrikaanse En Midden- En Zuidamerikaanse Christenen in 

Nederland: Een Geschiedenis van Wording. Szerk. Jongeneel, Jan A.B.  Zoetermeer: Boekencentrum, 
1996. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 2110 Alkalmazott nyelvészeti ismeretek I., Kontrasztív nyelvészet és fordítás 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadások célja a kontrasztív nyelvészet és a fordítástudomány fı kérdéseinek áttekintése. Az elıadások 
során összehasonlításra kerül a holland és a magyar nyelv rendszere, és a Klaudy (1997) által kidolgozott 
átváltási mőveletek tipológiája.  
Az elıadások a következı témákat tárgyalják: a kontrasztív nyelvészet és a fordítástudomány legfontosabb 
kérdései, fordítás és nyelvészet, a fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei, fordítás és szociolingvisztika, 
fordítás és szövegnyelvészet, az ekvivalencia fogalma, lexikai és grammatikai átváltási mőveletek, jelentések 
felbontása, kihagyása, betoldása, áthelyezése, felcserélése.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
bevezetés 
fordítás és kontrasztív nyelvészet 
a forrás- és a célnyelv sajátosságai 
átváltási mőveletek 
holland-magyar példák 
fordított szövegek elemzése 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• FONTEIN, A. M., PESCHER-TER MEER, A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Utrecht:  
Nederlands Centrum Buitenlanders, 1985. 

• Kis holland nyelvtan. Szerk. Albertné Balázsi Júlia, Eszenyi Réka, Hantosné Reviczky Dóra, Kis Irén, 
Szalai Erika, Varga Orsolya. Budapest, 1997.  

• Algemene Nederlandse Spraakkunst:   http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/ 
Ajánlott irodalom: 

• HÜNING, M.: 'Corpusonderzoek en contrastieve taalkunde: mogelijkheden en perspectieven.' In: 



 

| 651 | 

 

Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Szerk. G. Elshout e.a. Münster: 
IVN, Nodus, 2001. p. 109-125. 

• KLAUDY K.: Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. (Negyedik átdolgozott kiadás). Budapest: 
Scholastica. 1997.  

• KLAUDY K.: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai 
példatárral. (Negyedik átdolgozott kiadás). Budapest: Scholastica. 1997.  

 
 

MHL 2111 Alkalmazott nyelvészeti ismeretek I., Kontrasztív nyelvészet és fordítás 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a holland és magyar nyelv struktúrájának összevetése egy holland regény és fordítása 
alapján, valamint a hallgatók saját fordításainak nyelvészeti elemzése. Az elemzések alapja Klaudy (1997) 
átváltási tipológiája. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A következı témák kerülnek megbeszélésre: Nyelvtipológia, a „magyar nyelv jelleme”,  
Grammatikai struktúrák összehasonlítása, átváltási tipológia,a mintaszöveg lexikai átváltásainak elemzése. Az 
órákon a diákok fordításának lexikai és grammatikai elemzésére is sok kerül.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• KLAUDY K.: A kommunikatív szakaszhatárok eltőnése a magyarra fordított európai uniós 
szövegekben. Magyar Nyelvır 128. évf. 4. szám. 2004. p. 389-407. 

• KLAUDY K.: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai 
példatárral. (Negyedik átdolgozott kiadás). Budapest: Scholastica, 1997. 285 p. 

• Kis holland nyelvtan. Szerk. Albertné Balázsi Júlia, Eszenyi Réka, Hantosné Reviczky Dóra, Kis Irén, 
Szalai Erika, Varga Orsolya. Budapest, 1997.  

•  
Ajánlott irodalom: 

• BÁRCZY G.: A magyar nyelv jelleme. Magyar Nyelv. 71. évf. 3. sz. p. 257-268. 
 
 

MHL 2120 Nyelvtörténet ea. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr.  Daróczi Anikó,  
Dr. Balogh Tamás  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás elsıdleges célja, hogy áttekintést adjon a holland/flamand ún. külsı és belsı nyelvtörténetnek a mai 
holland nyelv szempontjából legfontosabb folyamatairól. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A történeti nyelvészetbe, annak tárgyába és módszertanába való rövid bevezetést a fıbb nyelvváltozás-
elméletek tárgyalása követi. A németalföldi nyelv indogermán és germán gyökereinek tisztázása után kerül sor 
a holland/flamand nyelvtörténet történelmi és kultúrtörténeti hátterének vázolására, végül a holland belsı 
nyelvtörténet (történeti fonológia, morfoszintaxis és lexikológia) fıbb vonulatainak áttekintésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bree, C. van (1996): Historische taalkunde. Acco, Leuven 
• Reenen, P. van et. al. (1998): Taalverschillen. Werkboek over variatie en verandering in taal. Coutinho, 

Muiderberg. 
• Sijs, N. van der (2005): De geschiedenis van het Nederlands in een notendop. Prometheus, Amsterdam 
• Vries, J. W. de,  Willemyns, Roland,  Burger, Peter (1993): Het verhaal van een taal : negen eeuwen 

Nederlands. 
        Prometheus, Amsterdam. 
• Ajánlott irodalom:  
• Willemyns, Roland, Daniëls, Wim (2003): Het verhaal van het Vlaams : de geschiedenis van het 

Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Standaard, Antwerpen. 
 

MHL 2121 Nyelvtörténet szem. 
Tantárgy felelıse: 
AlbertnéDr.  Balázsi 
Julianna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr.  Daróczi Anikó,  
Dr. Balogh Tamás  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium elsıdleges célja, hogy szövegek olvasásával betekintést adjon az évszázadok során 
bekövetkezett nyelvi változásokba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvtörténeti szemináriumon a különbözı nyelvtörténeti korszakokból származó irodalmi és nem irodalmi 
szövegeken vizsgáljuk az elıadáson elhangzott módszereket és jelenségeket. A kurzuson a nyelvterületen az ó-
, közép- és korai újnémetalföldi korban keletkezett szövegek közös olvasása során azokat hangtani, 
morfológiai, szintaktikai és szemantikai szempontból elemezzük. A hangsúly a középkori szövegek olvasására 
és elemzésére esik, mintegy kiegészítve a Régi irodalom 1. kurzus anyagát. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Szövegolvasás, nyelvtani elemzés 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bree, C. van (1996): Historische taalkunde. Acco, Leuven 
• Reenen, P. van et. al. (1998): Taalverschillen. Werkboek over variatie en verandering in taal. Coutinho, 

Muiderberg. 
• Sijs, N. van der (2005): De geschiedenis van het Nederlands in een notendop. Prometheus, Amsterdam 
• Vries, J. W. de -  Willemyns, Roland -  Burger, Peter (1993): Het verhaal van een taal : negen eeuwen 

Nederlands. 
        Prometheus, Amsterdam. 
• Ajánlott irodalom:  
• Willemyns, Roland, Daniëls, Wim (2003): Het verhaal van het Vlaams : de geschiedenis van het 

Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Standaard, Antwerpen. 
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MHL 2130 Alkalmazott nyelvészeti ismeretek II., Alkalmazott nyelvészet 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadássorozat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alkalmazott nyelvészet fıbb kutatási 
területeivel. Az alkalmazott nyelvészet fogalmának meghatározása és az általános nyelvészettıl való 
elhatárolása után az elıadás külön tárgyalja a legfontosabb részterületeket: foglalkozik többek között a fordítás 
fogalmának alkalmazott nyelvészeti megközelítésével, az antropológiai nyelvészet megközelitésével, a 
neurolingvisztika és pszicholingvisztika alapkérdéseivel, az elsı és a második nyelv elsajátítása közti 
különbségekkel, az elsajátítást befolyásoló faktorokkal, az „interlanguage” fogalmával, valamint az 
alkalmazott nyelvészet különbözı elméleteivel és megközelítéseivel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
a nyelvtanulás fogalma 
a nyelvtanulás folyamata 
a nyelvtanuló 
készségek 
az interferencia problémája 
nyelvpedagógiai kutatási módszerek 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Investigating Second Language Acquisition. Szerk. Jordens, P. & Lalleman, J. Berlin / New York: 
Mouton/De Gruyter, 1996. 

• Taal en Taalwetenschap. Szerk. Appel, R.: Blackwell Publishing, Inc., 2001. 
• HULSTIJN, J., STUMPEL, R., BOSSERS, B., VEEN, C. van: Nederlands als tweede taal in de 

volwasseneducatie. Handboek voor docenten. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996. 
• SIMIGNÉ FENYİ S.: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2003. 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Cikkek magyar és holland nyelvő, alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógia témájú kutatásokat 

tartalmazó folyóiratokból, mint például Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Levende Talen, Les, 
Modern Nyelvoktatás, Iskolakultúra, Fordítástudomány 

 
MHL 2131 Alkalmazott nyelvészeti ismeretek II., Projektek az alkalmazott nyelvészet szakterületeihez 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy a hallgatók tanári vezetés mellett, egyénileg, ill. kiscsoportos formában empirikus 
mikrokutatást végezzenek az elıadáson elhangzott témakörökhöz kapcsolódóan. 
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A hallgatók feladata egy kutatási terv elkészítése az alkalmazott nyelvészet témakörében, a kutatási projekt 
kivitelezése, az adatok elemzése és egy 5-8 oldalas kutatási beszámoló megírása, amely hivatkozásokat is 
tartalmaz a választott téma szakirodalmára. 
A szemináriumi munka részét képezi a kutatási terv, illetve az eredmények prezentálása is, melyeket a csoport 
is megvitat majd. 
Az önálló munka során a hallgatók az oktatóval személyes kapcsolat, illetve e-mail segítségével is tudnak 
konzultálni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
bevezetés 
kutatási terv készítése 
terepmunka, adatgyőjtés 
elemzés 
a jelentés megírása 
értékelés 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Investigating Second Language Acquisition. Szerk. Jordens, P. & Lalleman, J. Berlin / New York: 
Mouton/De Gruyter, 1996. 

• Taal en Taalwetenschap. Szerk. Appel, R.: Blackwell Publishing, Inc., 2001. 
• HULSTIJN, J., STUMPEL, R., BOSSERS, B., VEEN, C. van: Nederlands als tweede taal in de 

volwasseneducatie. Handboek voor docenten. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996. 
• SIMIGNÉ FENYİ S.: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2003. 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Cikkek magyar és holland nyelvő, alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógia témájú kutatásokat 

tartalmazó folyóiratokból, mint például Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Levende Talen, Les, 
Modern Nyelvoktatás, Iskolakultúra, Fordítástudomány 

 
 
 
 
 

MHL 2150 Politikai és zsurnalisztikai nyelvhasználat 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
K 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetés a holland nyelvő zsurnalisztikai és politikai szaknyelvbe 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadáson a hallgatók megismerkednek a holland és a flamand államberendezkedéssel, legfontosabb 
pártokkal, frakciókkal; az alkotmányos monarchia és a föderalizmus intézményével, a magyar, a holland és a 
flamand parlament és politikai kultúra hasonlóságaival és eltéréseivel. 
Szó lesz továbbá a sajtó és média szerepérıl a három országban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• MAZZOLENI, G.: Politikai kommunikáció. Budapest: Osiris, 2002.  
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• Kampánykommunikáció. Szerk. Sárközy E., Schleicher N.. Budapest: Akadémia Kiadó, 2003. 
• http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/politiek/ 
• http://politiek.startpagina.nl/ 
• http://www.politiekepartijen.nl/ 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 2151 Politikai és zsurnalisztikai nyelvhasználat II. 
Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Anne-
Marie Kool 

Féléves óraszám: 
N:30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Anyanyelvi lektor 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A politikai és zsurnalisztikai szaknyelv gyakorlása 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium célja a politikai és zsurnalisztikai nyelvhasználat gyakorlati elsajátítása. 
Prezentációk, beszédek, viták során adnak számot a hallgatók politikai tájékozottságukról és az érvelésben 
szerzett jártasságukról. 
A szeminárium elvégzésével a hallgatók képesek megfelelni az Inburgeringstest elvárásainak, hangot adni saját 
politikai, világnézeti meggyızıdésüknek, érvelni politikai nézetek mellett és ellen. Jellemzı újságcikkek 
olvasásakor felismerik azok politikai irányultságát. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Újságcikk írása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• MAZZOLENI, G.: Politikai kommunikáció. Budapest: Osiris, 2002.  
• Kampánykommunikáció. Szerk. Sárközy E., Schleicher N.. Budapest: Akadémia Kiadó, 2003. 
• http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/politiek/ 
• http://politiek.startpagina.nl/ 
• http://www.politiekepartijen.nl/ 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 656 | 

 

MHL 2160 Grammatikai problémák 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A kurzus az alapszak Morfológia, valamint Szintaxis tárgyainak ismeretében az ott nem részletezett, 
összetettebb kérdésekre keresi a választ, mint a produktivitás a saját és az idegen morfémák esetében, a 
produktivitás kvantitatív vizsgálata, a szószerkezetek és szóösszetételek viszonya, a morfológia kapcsolata a 
fonológiával és a szintaxissal, a morfológia és a pszicholingvisztika határterületei (toldalékos szavak és 
szókombinációk tárolása a mentális lexikonban), vagy éppen a mondat megértésének problematikája, a holland 
és a flamand mondat struktúrájának eltérései, vagy a bonyolultabb összetett mondatok elemzésének 
lehetıségei. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
a holland nyelv fı grammatikai témaköreinek beható megismerése 
a sajátosságok elméleti ismerete 
és gyakorlati alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Investigating Second Language Acquisition. Szerk. Jordens, P. & Lalleman, J. Berlin / New York: 
Mouton/De Gruyter, 1996. 

• Taal en Taalwetenschap. Sze6k. Appel, R.: Blackwell Publishing, Inc., 2001. 
• HULSTIJN, J., STUMPEL, R., BOSSERS, B., VEEN, C. van: Nederlands als tweede taal in de 

volwasseneducatie. Handboek voor docenten. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996. 
• SIMIGNÉ FENYİ S.: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2003. 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Cikkek magyar és holland nyelvő, alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógia témájú kutatásokat 

tartalmazó folyóiratokból, mint például Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Levende Talen, Les, 
Modern Nyelvoktatás, Iskolakultúra, Fordítástudomány 
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MHL 2161 Grammatikai problémák 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
Az elıadáshoz kapcsolódva a hallgatók önállóan dolgoznak fel cikkeket a morfológia és a szintaxis 
témakörében, és elemeznek szavakat, szószerkezeteket és mondatokat az elméleti ismeretek alapján. Holland 
és flamand mondatszerkezetek összehasonlító elemzése. Különleges szórendő mellékmondatok. 
Holland/flamand mondatok fordítási lehetıségei magyarra. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
gyakorlás 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BENNIS, H.: Syntaxis van het Nederlands. 11 hoofdstukken over de zin. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2001. 

• BOOIJ, G., SANTEN, A. van: Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 1998. 

• DUINHOVEN, A. M.: Analyse en synthese in het Nederlands. Van Gorcum, 2001. 
• EBELING, C. L.: Semiotaxis. Over theoretische en Nederlandse syntaxis. Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2006. 
 

Ajánlott irodalom: 
• GEERTS, G. ea.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997. 
 
 
 
 

MHL 2170 Frazeológia: Szólások és közmondások háttere 

Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh István 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Különbözı szólások, közmondások képi ábrázolásának idısebb Pieter Bruegelen keresztül Hieronymus 
Boschig visszanyúló hagyománya volt a németalföldi mővészetben. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja egyes 17. századi közmondás-ábrázolások megismerése és összehasonlító elemzése, 
mindenekelıtt azt vizsgálva, hogy hogyan kapcsolódnak a vizsgált mőalkotások egyes motívumai a szóban 
forgó közmondások szó szerinti, illetve átvitt (tulajdonképpeni) jelentéséhez. Különösen jó anyagot 
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szolgáltatnak mindehhez a költıként, emblémakönyvek illusztrátoraként és festıként egyaránt ismert Adriaen 
Pietersz. van de Venne feliratokkal ellátott grisaille-képei, illetve a 17. századi holland festészet nagy 
szatírikusaként számon tartott Jan Steen egyes alkotásai. 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BOL, L. J.: Adriaen Pietersz, van de Venne, Painter and Draughtsman. Doornspijk, 1989. 
• BRAUN, K.: Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980. 
• NÉMETH I.: Het spreekwoord "Zo d'ouden zongen, zo pijpen de jongen" in schilderijen van Jacob 

Jordaens en Jan Steen. Motieven en associaties. In: Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen. 1990. p. 271-286. 

• NÉMETH I.: "Ez nevetséges". A képi és nyelvi humor megnyilvánulási formái Adriaen Pietersz. 
van de Venne grisaille-képein. In: Szó és kép. A mővészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája 
(Ikonológia és Mőértelmezés 9.). Szerk. Kiss Attila Attila, Szınyi György Endre.  Szeged, 2003. 
p.181-192. 

•  
Ajánlott irodalom: 

• PLOKKER, A.: Adriaen Pietersz. Van de Venne (1589-1662): de grisailles met spreukbanden. 
Leuven: Amersfoort, 1984. 

 
 
 
 

MHL 2171 Frazeológia 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Albertné Dr. Balázsi 
Julianna 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzuson az állandósult szókapcsolatokat elıször a többi szókapcsolattól határoljuk el, majd kitérünk az 
idiomicitás, a kompozicionalitás, a motiváltság és a transzparencia fogalmára is 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
. A frazeológia központi problémáinak bemutatása után a különbözı frazeológiai egységek (funkcióigés 
szerkezetek, kollokációk, szólások, közmondások) kerülnek a vizsgálat középpontjába: ezeket kontrasztívan is 
egybevetjük a holland és a magyar nyelv viszonylatában. Kitérünk az állandósult szókapcsolatok lexikográfiai 
aspektusaira is. A kurzus végén a hallgatók a frazeológia választott témakörében önállóan dolgoznak fel egy 
jelenséget, vagy győjtik össze az állandósult szókapcsolatok egy csoportjának a jellemzıit. 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BALÁZSI J.: Problemen bij het onderzoek van functionele verbale groepen. In: Károli-studies 102-
110. Budapest: Argumentum Kiadó, 2000. 

• BALÁZSI J.: Funkcióigés szerkezetek kontrasztív vizsgálata a magyar és a holland/flamand nyelvben. 
Doktori disszertáció. ELTE Budapest, 2002. 

• EVERAERT, M.: Morfologische vaste verbindingen: bestaande woorden. TABU 23., 1993. 
• HADROVICS L.: Magyar frazeológia. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. 
• Klimaszewska, Z.:Verbale Phraseologie des Niederländischen. Varsó: Habilitáció, 1990. 
• MOLLAY E.: Holland-flamand és magyar frazeologizmusok kontrasztív vizsgálata. Kandidátusi 

értekezés. Budapest, 1995. 
• MOLLAY E.: Németalföldi – magyar közmondássszótár bevezetı tanulmányokkal. Néderlandisztikai 
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Központ. ELTE, Budapest, 2000. 
• VERSTRATEN, L. P.: Vaste Verbindingen. Een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch 

perspectief naar fraseologismen in het Nederlands. Doktori disszertáció. Leiden, 1992. 
•  
• Ajánlott irodalom: Handbuch der Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen 

Forschung. Hrsg. Burger, H., Buhofer, A., Sialm, A. Berlin/New York: de Gruyter, 1982. 
 

 
 
 

MHL 2180 Számítógépes fordítás 
Tantárgy felelıse: 
Eszenyi Réka 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
évközi jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Eszenyi Réka 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a résztvevık megismerkedjenek a számítógéppel támogatott fordítás sajátosságainak 
alapjaival, szókincsüket, keresı stratégiáikat fejlesszék, és alapvetı tapasztalatot szerezzenek az ilyen típusú 
fordításban. Ezen készségek fejlesztése hozzásegíti a résztvevıket, hogy sikeresen lássanak el kisebb fordítási 
feladatokat a jövıben. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
1 Bevezetés, feladatok kiosztása 
2 memoq ismerkedés a programmal 
3  miniprojekt tervezés 
4  glosszárium készítés 
5  gyakorlás 
6  gyakorlás 
7  csoportos projekt 
8  csoportos projekt 
9 trados ismerkedés a programmal 
10  miniprojekt tervezés 
11  glosszárium készítés 
12  gyakorlás 
13  gyakorlás 
14  csoportos projekt 
15  zárthelyi vizsga 

 
 
Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres részvétel, feladatok leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• www.kilgray.com 
• www.trados.com 

Kis Balázs-Mohácsi-Gorove Anna: A fordító számítógépe. Szak Kiadó, 2008. 
Ajánlott irodalom: 

http://www.vertaalweb.nl/recensies/trados_for_dummies.html 
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MHL 2210 Modern holland/flamand próza I: Holland prózaformák a 20. században   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 
 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, Dr. 
Balogh Tamás 
 

Tantárgy besorolása: 
k 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a huszadik századi holland regény történetével és 
mővészetével, a különbözı elbeszélési stratégiákkal, a prózai mőfajokhoz köthetı tendenciákkal, a hagyomány 
és modernség kérdésével a regénymővészet kapcsán. 
Az elıadás során a 20. századi  holland nyelvő regény mőfajának változásában fontos szerepet betöltı 
irányzatok, szerzık és életmőveik, prózapoétikájuk és regénystratégiájuk ismertetése kap különös hangsúlyt 
(többek között a naturalizmus 20. századi utóvirágzása, családregények, Couperus, Streuvels, 
szenzitivizmustól az extázisig, Van Deyssel, neoromantika, Schendel, mondernizmus megjelenése, Carry van 
Bruggen, Du Perron, flamand streekromans, Timmermans, Claes, a regény mőfajának megújítása Flandriában, 
Walschap, Roelants, Nieuwe Zakelijkheid, Bordewijk, Elsschot, Nescio, mágikus realizmus, Daisne, Lampo). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szakirodalom: 
 

• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1990. 

• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza 
tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 

• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. Groningen: 

Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-

Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 
1985. 

 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 2210 Modern holland/flamand próza I: Holland prózaformák a 20. században   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, Dr. 
Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a huszadik századi holland regény történetével és 
mővészetével, a különbözı elbeszélési stratégiákkal, a prózai mőfajokhoz köthetı tendenciákkal, a hagyomány 
és modernség kérdésével a regénymővészet kapcsán. 
Az elıadás során a 20. századi  holland nyelvő regény mőfajának változásában fontos szerepet betöltı 
irányzatok, szerzık és életmőveik, prózapoétikájuk és regénystratégiájuk ismertetése kap különös hangsúlyt 
(többek között a naturalizmus 20. századi utóvirágzása, családregények, Couperus, Streuvels, 
szenzitivizmustól az extázisig, Van Deyssel, neoromantika, Schendel, mondernizmus megjelenése, Carry van 
Bruggen, Du Perron, flamand streekromans, Timmermans, Claes, a regény mőfajának megújítása Flandriában, 
Walschap, Roelants, Nieuwe Zakelijkheid, Bordewijk, Elsschot, Nescio, mágikus realizmus, Daisne, Lampo). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1990. 

• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 
1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 

• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. Groningen: 

Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns 

tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1985. 
 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 2211 Modern holland/flamand próza I: A holland regény mővészete a 20. században 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, Dr. 
Balogh Tamás 
 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A szeminárium a Holland prózaformák története a 20. században  címő elıadáshoz kapcsolódik. 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a huszadik századi holland regény történetével és 
mővészetével, a különbözı elbeszélési stratégiákkal, a prózai mőfajokhoz köthetı tendenciákkal, a hagyomány 
és modernség kérdésével a regénymővészet kapcsán. 
Az elıadás során a 20. századi  holland nyelvő regény mőfajának változásában fontos szerepet betöltı 
irányzatok, szerzık és életmőveik, prózapoétikájuk és regénystratégiájuk ismertetése kap különös hangsúlyt 
(többek között a naturalizmus 20. századi utóvirágzása, családregények, Couperus, Streuvels, 
szenzitivizmustól az extázisig, Van Deyssel, neoromantika, Schendel, mondernizmus megjelenése, Carry van 
Bruggen, Du Perron, flamand streekromans, Timmermans, Claes, a regény mőfajának megújítása Flandriában, 
Walschap, Roelants, Nieuwe Zakelijkheid, Bordewijk, Elsschot, Nescio, mágikus realizmus, Daisne, Lampo). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: 
De Arbeiderspers, 1990. 

• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het 
proza tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 

• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. 

Groningen: Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van 

Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: 
Standaard Uitgeverij, 1985. 

 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 2211 Modern holland/flamand próza I: A holland regény mővészete a 20. században 
Tantárgy felelıse 
Dr. Balogh Tamás: 
 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékeélés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn, 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
2 
 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium a Holland prózaformák története a 20. században  címő elıadáshoz kapcsolódik. 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a huszadik századi holland regény történetével és 
mővészetével, a különbözı elbeszélési stratégiákkal, a prózai mőfajokhoz köthetı tendenciákkal, a hagyomány 
és modernség kérdésével a regénymővészet kapcsán. 
Az elıadás során a 20. századi  holland nyelvő regény mőfajának változásában fontos szerepet betöltı 
irányzatok, szerzık és életmőveik, prózapoétikájuk és regénystratégiájuk ismertetése kap különös hangsúlyt 
(többek között a naturalizmus 20. századi utóvirágzása, családregények, Couperus, Streuvels, 
szenzitivizmustól az extázisig, Van Deyssel, neoromantika, Schendel, mondernizmus megjelenése, Carry van 
Bruggen, Du Perron, flamand streekromans, Timmermans, Claes, a regény mőfajának megújítása Flandriában, 
Walschap, Roelants, Nieuwe Zakelijkheid, Bordewijk, Elsschot, Nescio, mágikus realizmus, Daisne, Lampo). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: 
De Arbeiderspers, 1990. 

• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het 
proza tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 

• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. 

Groningen: Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van 

Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: 
Standaard Uitgeverij, 1985. 

 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MHL 2220 Modern holland/flamand költészet 
Tantárgy felelıse: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Huszadik századi holland poétikákkal való megismerkedés, európai kontextusban.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadások Simon Vestdijk De glanzende kiemcel c. poétikai elıadásainak olvasásából és elemzésébıl 
állnak (A költészet lényege. Ritmus és metrum. Rím. A hangok. A versformák. A költıi kép. A gondolat. A 
versírás). E háttér struktúrálja az elıadások további anyagát: irodalomelmélet, modern poétikák, a verselemzés 
módszertana. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1990. 
• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza 

tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 
• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. Groningen: 

Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-

Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 
1985. 

 
MHL 2221 Modern holland/flamand költészet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a németalföldi költészet behatóbb ismertetése, a a szimbolizmustól kezdve a két világháború 
közötti költészeten és az Ötvenesek költészetén át a kortárs költészetig.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumok szorosan kapcsolódnak az elıadás anyagához, és intenzív verselemzésbıl állnak. Minden 
félévben más-más tematika szerint történik az anyag kiválasztása. 5 költı kiválasztása (félévente változik), 
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irányzatonként egy. Verselemzések. Szimbolizmus: Leopold, Boutens, Verwey. Neoromantika és 
neoklasszicizmus: Bloem, Slauerhoff, Marsman. Du Perron. Flamand költészet a század elsı felében: Karel 
van de Woestijne, Paul van Ostaijen. A háború utáni költészet. Vasalis. Az ötvenesek: Remco Camperts, 
Lucebert. Kortárs holland és flamand költészet: Rutger Kopland, Hugo Claus, Leonard Nolens, Herman de 
Coninck, Charles Ducal, Hans Faverey, Rogi Wieg, Gerrit Komrij, Judit Herzberg, Tom Lannoye.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1990. 
• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza 

tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 
• BERG,W. van den, COUTTENIER, P.: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. Groningen: 

Nijhoff, 1993. 
• RUITER, F., SMULDERS, W.: Literatuur en modeniteit in Nederland. 1840-1990. 

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996. 
• Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-

Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Szerk. Rutten, M., J. Weisgerber. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 
1985. 

 
 
 

MHL 2230 Régi németalföldi irodalom és kultúra I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A 13.-17. századi Németalföld irodalmának bizonyos aspektusaival való megismerkedés a korabeli Európa 
társadalmi, filozófiai, kulturális és vallási légkörének tükrében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kultúrtörténeti elıadások: a középkori világnézet egyes aspektusai (tér-idı, test és lélek, élet és halál, Isten és 
individum, harmónia, mitoszok továbbélése és teremtése, hiedelemvilág). Mindez kordokumentumok, 
értekezések, levelek, és természetesen különbözı irodalmi mővek tükrében. Általános európai kontextusba 
ágyazva, a szeminárium anyagához igazítva. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• HOPPENBROUWERS, F. J. M.: Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke 

spiritualiteit in de Republiek. Den Haag, 1996. 
• MCGINN, B.: The Flowering of Mysticism. Men and women in the new mysticism (1200-1350). New 
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York, 1998. 
• RUH, K.: Geschichte der Abendländichen Mystik, Teil II: Frauenmystik und Franziskanische Mystik 

der Frühzeit. München, 1993.  
• O’LOUGHLIN, Th.: Journeys on the Edges. Trouwbridge, Wiltshire, 2000. 
• SCHAMA, S.: Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden, Amsterdam: Contact, 

1998. 
• TODOROFF, B.: Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu. Leuven, 2002. 
• TRIEST, M.: Het besloten hof. Begijnen in de Zuidelijke Nederlanden. Leuven, 1998. 
• WARNAR, G.: Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw. Amsterdam, 2003. 
• 1650. Bevochten eendracht. Szerk. Frijhoff, W., Spies, M. Den Haag, 1999. 
• Abendländische Mystik im Mittelalter. Szerk. Ruh, Kurt. Symposion Kloster Engelberg, 1984. 

Stuttgart, 1986. 
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MHL 2231 Régi németalföldi irodalom és kultúra II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A korabeli szövegekkel való megismerkedés, szövegelemzés, a téma beleágyazása a tárgyalt kultúrtörténeti 
háttérbe.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Négy-öt szöveg alapos elemzése, a választott téma, motívum megjelenésének összehasonlítása egyéb, holland 
nyelvterületen kívüli szövegekkel (pl: halálmotívum: haláltánc – Akárki –„ars moriendi” -  misztikus halál – 
átlépések; tudás: Platón és a neoplatonizmus – misztika – hét szabad mővészet – a Faustus-téma – tudás és 
humanizmus; önismeret: külsı-belsı terek – a test megtapasztalása – a test a térben – utazás és önismeret – 
belátás – a gyónás szerepe az önismeretben – irodalmi levelezések; barátságok: vallásos közösségek – 
misztikus barátságok – beginák és a Szabad Élet Testvérei – humanista barátságok: Erasmus – a 17. századi 
nagy barátságok, levelezések.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• ARMBRUST, A, CORPORAAL, M., DEKKEN, M. van: Dat gij mij niet vergeet. Correspondentie 

van vrouwen in de zentiende en achttiende eeuw. Amsterdam, 2006. 
• CHEREWATUK, K., WIETHAUS, U.: Dear Sister. Medieval Women and the Epistolary Genre. 

Philadelphia, 1993. 
• O’LOUGHLIN, Th.: Journeys on the Edges. Trouwbridge, Wiltshire, 2000. 
• FRITS, Oostrom van: Stemmen op schrift. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2006. p. 77-93., p. 

185-194., p. 463-501. 
• HUIZINGA, Johan: A középkor alkonya. Budapest: Európa Kiadó,1996.  
• MOSTERT, Marco: Communicatie in de Middeleeuwen. Hiversum Verloren, 1995. p. 9-20., 39-66. 
• STOFFERS, Manuel: De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300. Open Universiteit, 1995. 
• SCHENKEVELD, M. A., DUSSEN, van der: Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt. 

Utrecht: Bijleveld, 1994. p. 1-50., p. 92-107., p. 129-148. 
• 1650. Bevochten eendracht. Szerk. Frijhoff, W., Spies, M. Den Haag, 1999. 
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MHL 2240 Németalföldi misztika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A középkori és koraújkori keresztény misztika háttere, fıbb jellemzıi, a teológiai, irodalmi hatásokkal való 
ismerkedés. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A németalföldi misztika története. Elızmények. Szent Ágoston. Az Énekek Éneke és Clairvaux-i Szent Bernát, 
Szt.-Tierry-i Viloms és Szt. Victor-i Richárd. A trouvere-ek és a Minnesang. A szerelemmisztika 
Németalföldön. A kolostorok. Eretnekmozgalmak. Misztika és protestantizmus. A beginamozgalom különbözı 
fázisai. A 14. és 15. század. Észak-Németalföld: a Szabad Élet Testvérei: Geert Groote. A 17. századi Dél-
Németalföld és a misztika. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• BELL, Rudolph M.: Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Amsterdam, 1985. 
• HOLSINGER, B. W.: Music, Body and Desire in Medieval Culture. Stanford, 2001. 
• HOPPENBROUWERS, F. J.M.: Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke 

spiritualiteit in de Republiek. Den Haag, 1996. 
• MCGINN, Bernard: The Flowering of Mysticism. Men and women in the new mysticism (1200-1350). 

New York, 1998. 
• POZZI, G., LEONARDi, C.: Olasz misztikus írónık. Budapest, 2001. 
• ROSANNE, E.: The Joy of Learning and the Love of God: Studies in Honor of Jean Leclercq. 

Michigan, Kalamazoo, 1996. 
• RUH, K.: Meister Eckhart. Theologe, Prediger,  Mystiker.  München, 1989. 
• RUH, K.: Geschichte der Abendländichen Mystik, Teil II: Frauenmystik und Franziskanische Mystik 

der Frühzeit. München, 1993. 
• SHAHAR, S.: A negyedik rend. Nık a középkorban. Budapest, 2004. 
• SIMONS, W.: Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565. 

Philadelphia, 2001. 
• TODOROFF, B.: Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu. Leuven, 2002. 
• TRIEST, M.: Het besloten hof. Begijnen in de Zuidelijke Nederlanden. Leuven, 1998. 
• Abendländische Mystik im Mittelalter. Szerk. Ruh, K. Stutgart: Symposion Kloster Engelberg 1984., 

1986. 
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MHL 2241 Misztika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N:15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Misztikus szövegek (látomások, levelek, értekezések, versek) olvasása az elıadáson vázolt háttér fényében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Két nagy misztikus több mővét olvassuk alaposabban, a 12. századi Hadewjch-ét és a 14. századi Jan van 
Ruusbroec-ét. Ezeknek a mőveknek az alapján vázoljuk fel kétféle misztikus irányzat fıbb csomópontjait. A 
többi misztikusok mővét ezeknek fényében olvassuk (hasonlóságok, eltérések: Beatrijs van Nazareth, a 
hétköznapok misztikája: Gerlach Peeters), és megvizsgáljuk, milyen formában jelentkezik a misztika a 17. 
században élt Maria Petyt életében.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• DARÓCZI A.: Ende hier omme swighic sachte. Amsterdam, 2002. 
• DEBLAERE, A.: De mystieke schrijfster Maria Petyt. Gent, 1962.  
• HADEWIJCH: A lélek nyelvén. Hadewijch mővei. Budapest, 2005. 
• MOMMAERS, P.: ‘Religieuze ervaring en spiritualiteit in de eenentwintigste eeuw’. In: God. Hoe 

voelt dat? Szerk. Boeve, Lieven. Leuven, 2003. 
• MOMMAERS, P.: Hadewijch. Schrijfster, begijn, mystica. Leuven, 2003. 
• MOMMAERS, P. en BRAGT, J.: Jan van Ruusbroec in gesprek met het Oosten, Mystiek in 

boedhisme en christendom. Averbode, 1995. 
• NEWMANN, B.: From virile woman to woman Christ. Studies in medieval religion and literature. 

Philadelphia, 1995. 
• Assisi Szent Ferenc mővei. Szerk. Hidász Ferenc, Várnai Jakab. Budapest, 1993. 
• Szent Klára mővei és életének forrásai. Szerk. Hidász Ferenc, Várnai Jakab. Budapest, 1993. 
• Voice of the Living Light: Hildegard of Bingen and Her World. Szerk. Newman, Barbara. 

Berkeley, 1998. 
• Beatrijs van Nazarteth. De Seven Manieren van Minne. Szerk. Reypens, J., Mierlo, J. van. 

Leuven, 1926. 
• RUUSBROEC: A lelki menyegzı. Budapest, 1999. 
 

MHL 2250 Irodalom és társmővészetek: a mozgóképes elbeszélés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh István 

Féléves óraszám: 
N:15 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
k 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

KV 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Filmolvasási, kritikai stratégiák elsajátítása 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás célja a mozgóképes elbeszélés elméleti alapjainak, a filmelmélet és filmesztétika legfontosabb 
fogalmainak és irányzatinak, a „filmolvasás” különbözı módjainak ismertetése, ezek összevetése az irodalmi 
olvasáselméletekkel. Továbbá az elıadáson sor kerül a mozgóképes elbeszélés kialakulásának bemutatására, 
különös hangsúlyt fektetve a holland nyelvő mozgóképes elbeszélés történetének fıbb állomásaira, 
korszakalkotó mőveire, jelentıs alkotóira.  
Az elıadás során a hallgatók megismerkednek a film intézményesülésének történetével, a film (holland és 
magyar) kultúrtörténeti hátterével, a különbözı filmes mőfajokkal párhuzamba állítva az irodalmi mőfajokkal, 
az irodalmi és mozgóképes elbeszélés kapcsolatával, a forgatókönyv, mint a film irodalmi lenyomata, és az 
irodalmi adaptációk kérdésével. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BAREND, P.: In het wereldfilmstelsel: identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945. 
Delft: Eburon, 2000 

• BÍRÓ Y.: A hetedik mővészet: a film formanyelve: a film drámaisága. Budapest: Osiris, 1997, 2001, 
2003. 

• BORDWELL, D.: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest: Magyar Filmintézet, 1996. 
• KIRÁLY J.: Mágikus mozi: mőfajok, mítoszok és archetípusok a filmkultúrában. Budapest: Korona 

Kiadó, 1998. 
• KOVÁCS ANDRÁS B.: Film és elbeszélés. Budapest: Korona Kiadó, 1997. 
• SCHOUTEN, R.: Cinema literair: film in de Nederlandse literatuur. Houten: Agathon, 1989. 
• Filmkunde: een inleidend overzicht. Szerk. Bosma, Peter. Nijmegen: SUN, 1994. 
• Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. Szerk. Gács Anna és Gelencsér Gábor. Budapest: 

JAK-Kijárat Kiadó, 2000.  
Ajánlott irodalom: 
•  

 
MHL 2251 Irodalom és társmővészetek: a mozgóképes elbeszélés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
Magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dióssi Adrienn 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
3 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 

munka 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók az elıadás keretében elsajátított filmolvasási stratégiákat holland nyelvő 
filmek feliratozása, illetve filmesztétikai és narratológiai elemzése során a gyakorlatba ültessék át.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órák során holland irodalmi elbeszélések és filmes adaptációjuk összehasonlító elemzése kapcsán az alábbi 
kérdésekre keressük a választ: történetmondás az irodalmi és mozgóképes elbeszélésben: cselekményvezetés, 
témák, mőfajok, narráció, fokalizátorok, szó és kép szerepe; milyen kölcsönhatás áll fenn az irodalom és a film 
között, irodalmias filmek és filmes írásmód. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BAREND, P.: In het wereldfilmstelsel: identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 
1945. Delft: Eburon, 2000 
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• BÍRÓ Y.: A hetedik mővészet: a film formanyelve: a film drámaisága. Budapest: Osiris, 1997, 
2001, 2003. 

• BORDWELL, D.: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest: Magyar Filmintézet, 1996. 
• KIRÁLY J.: Mágikus mozi: mőfajok, mítoszok és archetípusok a filmkultúrában. Budapest: 

Korona Kiadó, 1998. 
• KOVÁCS ANDRÁS B.: Film és elbeszélés. Budapest: Korona Kiadó, 1997. 
• SCHOUTEN, R.: Cinema literair: film in de Nederlandse literatuur. Houten: Agathon, 1989. 
• Filmkunde: een inleidend overzicht. Szerk. Bosma, Peter. Nijmegen: SUN, 1994.. 
• Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. Szerk. Gács Anna és Gelencsér Gábor. 

Budapest: JAK-Kijárat Kiadó, 2000.  
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 2280 Zenetörténet és irodalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v. 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

közelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A zene és irodalom kapcsolatának megismertetése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Németalföld zenetörténete a középkortól az aranykorig, európai kontextusban, különös tekintettel a szöveg-
dallam összefüggésekre. Szájhagyomány a középkorban: balladák. Liturgikus zene és liturgikus játékok. 
Szöveg és dallam kapcsolata a liturgikus zenében. A középkori udvari zene. Kontrafaktumok: Máriadalok és 
misztikus dalok a misztikus közösségekben. A Gruuthuus-kézirat és egyéb kéziratok. A polifónia kezdetei. A 
franko-flamand polifónia. Nyomtatott daloskönyvek a tizenhatodik században. A rederijkerek zenéje. 
Zsoltáréneklés népszerő dallamokra. Dal vagy vers? Költıi öntudat a tizenhetedik század elsı felében. Házi 
muzsikálás: a francia és olasz zene hatása a tizenhetedik századi költészetre. Zene és festészet.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• GERRITSEN, W.P.: Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Amsterdam, 2000.   
• GÜLKE, P.: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. A középkor zenéje. Budapest, 1979. 
• SZABOLCSI B.: A zene története. Budapest, 1984. 
• OOSTROM, F., van: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin 

tot 1300. Amsterdam, 2006. 
• VAN DER POEL, GEIRNAERT, JOLDERSMA, OOSTERMAN, GRIJP: Het Antwerps Liedboek. 

Tielt, 2004 
• Az égi és a földi széprıl. Források a késı antik és a középkori esztétika történetéhez. Szerk. Redl K.. 

Budapest, 1988. 
• Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Szerk. Grijp, Louis Peter. Amsterdam, 2001. 
• Een zoet akkoord. SzerkSzerk. Willaert, Frank. Amsterdam, 1992. 
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MHL 2281 Zenetörténet és irodalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Zenehallgatás és szövegelemzés, az elıadás anyagához illeszkedve 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Balladák: Heer Halewijn, Molnár Anna és Kékszakáll: egy ballada útja Európán át. Gregorián zene. 
Trubadúrok és trouvere-ek. Kontrafaktumok a 12-13. században: hogyan énekelték Hendrik van Veldeke és 
Hadewijch dalait? A Gruuthuse-kézirat szövegei és dallamai. Polifónia: Josquin des Prez, Obrecht, Ockeghem. 
A Rederijkerek. Souterliedekens. A reformáció és ellenreformáció dalai. Az antwerpeni énekeskönyv. A 
„Muiderkring” zenéje: Brederode és P.C. Hooft énekelt versei. Olasz madrigálok és francia zene a 17. századi 
irodalmi levelezésben. Constantijn Huygens: költı és zenész.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• BOGIN, M.: The Women Troubadours. Paddington, 1976. 
• DARÓCZI A.: Ende hier omme swighic sachte. Amsterdam, 2002. 
• GRIJP, L. P., ROODENBURG, Herman: Blues en balladen. Amsterdam, 2005.  
• VARGYAS L.: A magyar népballada és Európa. Budapest, 1976. 

A hallgatott cd-k, cd-romok és a hozzá tartozó szövegek:  
• Antwerps Liedboek. Camerata Trajectina.  
• De Glorie van de Gouden Eeuw. Camerata Trajectina.  
• Jacob Obrecht. Camerata Trajectina. 
• Josquin des Prez. Cappella Pratensis.  
• Muziek uit de Gouden Eeuw. Camerata Trajectina. 
• Muziek uit de Muiderkring. Camerata Trajectina.  
• Ockeghem: Missa Caput. Graindelavoix.  
• Paxcken van Minnen. Camerata Trajectina.  
• Souterliedekens. Camerata Trajectina.  
• The Golden Dream. The Dewberry Consort.  
 

MHL 2290 Németalföldi irodalom a 18-19.században 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a 18-19 századi németalföldi irodalom helyzetének, a kor költészetrıl és prózáról való 
felfogásának megismertetése.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A következı témákat járjuk körül: 
A költészet csendje: a 18. század. Olvasókörök. A németalföldi felvilágosodás. Levélregény. A romantika 
kései szárnybontása. Németalföld és az európai romantika. Flandria hangjai: hagyomány és megújulás. A 
századvég prózája: misztika és társadalom 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De 

Arbeiderspers, 1990. 
• BEL, J.: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza 

tussen 1885 en 1900. Leiden: Amsterdam University Press, 1993. 
• BERG, W. van den COUTTENIER, Piet: Alles is taal geworden. Bert Bakker, 2009. 
• BORK, G. J. van, LAAN, N.: Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986. 
• Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Szerk. Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A. Groningen: 

Nijhoff, 1993. 
 
 

MHL 2291 Németalföldi irodalom a 18-19. században 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a 18-19 századi németalföldi irodalom helyzetének, a kor költészetrıl és prózáról való 
felfogásának megismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumokon a nyolcvanas és kilencvenes években született verseket elemzünk (Willem Kloos, Herman 
Gorter, Karel van de Woestijne). Három prózaírón keresztül láttatjuk a holland naturalizmust és a 
századforduló prózáját (Louis Couperus, Marcellus Emants, Frederik van Eeden). Elbeszéléseket elemzünk, 
rövid prózarészleteket fordítunk.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• 20-20 vers Willem Kloos, Herman Gorter és Karel van de Woestijne verseibıl. 
• Louis Couperus: Noodlot 
• Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods 
• Marcellus Emants: Een nagelaten bekentenis. 

Szekundér irodalom: 
• ANBEEK, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1885-1985. Amsterdam, 1991. 
• MAATJE F. C.: Literatuurwetenschap. Utrecht, 1974. 
• VAN BOVEN, E., DORLEIJN, G.: Literair Mechaniek. Amsterdam, 2003. 
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MHL 2292 Mőfordítás I. 

Tantárgy felelıse: 
 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a mőfordítás technikájának és néhány gyakorlati problémájának megismertetése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók a különféle huszadik századi mőfordítás elméletekkel ismerkednek meg. A szemináriumok 
fordítási gyakorlatból és fordításelemzésbıl állnak. Leginkább tárcákat, rövid esszéket fordítunk és 
figyelemmel követjük a holland mőfordító szaklap, a Filter publikációit, mőfordításkritikai írásait.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

hétrıl hétre fordítások beadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• KLAUDY Kinga: Bevezetés a mőfordításba. Budapest: Scholastica, 1997. 
• SZABÓ Ede: A mőfordítás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1968. 
• A mőfordítás ma. Szerk. Bart István. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981. 
• Denken over vertalen. Szerk. T. Naaikens, C. Koster, H. Bloemen, C. Meijer, Vantilt, 2010 
 
 
 
 
 
 

MHL 2293 Mőfordítás II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Daróczi Anikó 
Dr. Balogh Tamás 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a mőfordítás technikájának és néhány gyakorlati problémájának megismertetése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumok fordítási gyakorlatból és fordításelemzésbıl állnak. A hangsúly a széppróza fordításán lesz, 
de a hallgatók megismerkednek a versfordítás alapjaival is. A holland mőfordítói szaklap (Filter) publikációit, 
mőfordításkritikai írásait figyelemmel kísérjük és megbeszéljük.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

hétrıl hétre fordítások beadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  
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Ajánlott irodalom: 
• KLAUDY Kinga: Bevezetés a mőfordításba. Budapest: Scholastica, 1997. 
• RÁBA György: A szép hőtlenek. Budapest: Gondolat Kiadó, 1969.  
• SZABÓ Ede: A mőfordítás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1968. 
• A mőfordítás ma. Szerk. Bart István. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981. 
• Denken over vertalen. Szerk. T. Naaikens, C. Koster, H. Bloemen, C. Meijer, Vantilt, 2010 
 
 
 

MHL 2294 KONTROLLSZERKESZTÉS, SZERKESZTÉS 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás, 
Dr. Daróczi Anikó, 
Máthé Veronika 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
Magyar/holland 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Dr. Daróczi Anikó, 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
4 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőfordítás órán készült fordításokon keresztül bevezetés a kontrollszerkesztés és szerkesztés munkájába. A 
gyakorlati rész dominál, de az elmélet szintjén példákkal az alábbi témák is elıkerülnek: a kézirat útja a 
szerzıtıl a kiadásig; a kézirat elıkészítése: szerzı, szerkesztı és korrektor feladatai; szöveg státusa, kinek 
mennyi joga van a szöveg változtatásához; szerkesztés menete, szerkesztés alapjai, mennyiben kell a 
szerkesztés során a piaci elvárásokhoz alkalmazkodni?; a fordító státusa, kiválasztása, próbafordítások, fordítói 
és egyéb szerzıdések; szerzıi jogi kérdések, kiadói jogok, fordítói jogok; támogatások, irodalmi alapok, az 
irodalmat, fordítást támogató egyéb intézmények és pályázatok a három országban; internetes publikálás 
elınyei és hátrányai, annak jogi háttere. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
AARTS, Cornelis Jan: Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek : over het aansmeren, herkauwen, 
opwarmen en uitmelken van boeken. Amsterdam: De Buitenkant, 2006 
BART István: A könyvkiadás mestersége. Budapest: Osiris, 2005  
BÓNUS Tibor e. a. (szerk.): Intézményesség és kulturális közvetítés. Budapest: Ráció, 2002   
EPSTEIN, Jason: A könyvkiadás múltja, jelene és jövıje. Budapest: Európa, 2002.  
GYURGYÁK János: Szerzık és szerkesztık kézikönyve. Budapest: Osiris, 2005   
KIST, Joost: Wat doet een uitgever nog in de eenentwintigste eeuw? Zutphen: Walburg Pers. Den Haag: P.A. 
Tiele-Stichting, 2005. 
VROEGINDEWEIJ, Lydia: Handboek redactie: het organiseren van publicaties. Den Haag, SDU, 2005. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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I.1.3 MHL 2510 A fordítás elmélete és gyakorlata: A fordítás elmélete 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N:  30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
Magyar/holland 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fordítás mint interdiszciplináris tudomány és mint alkalmazott nyelvészet alapvetı irányzatainak, 
elméleteinek, korszakainak ismertetése, a fordításelméletek története. Az ekvivalencia fogalma, 
megvalósíthatósága, a fordítás kapcsolata a pszicholingvisztikával, a szociolingvisztikával, a pragmatikával, a 
fordítás mint kulturális praxis. A fordítás funkciója, folyamata, végterméke, a fordítás segédeszközei. 
Az elıadáson szóba kerülnek a különféle szövegfajták fordíthatóságának problémái: az irodalomelméleti és 
kultúrtudományi szövegeken át a társadalomtudományi szövegekig, valamint a magyar fordítástudomány 
sajátos helyzetének aspektusai. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• KLAUDY K.: Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. (Negyedik átdolgozott kiadás). 
Budapest: Scholastica. 1997. 247 p. 

• FAWCETT, P.: Translation and Language. Linguistic Theories Explained. Manchester: St. 
Jerome, 1997. 

• STEINER, G.: Bábel után. Nyelv és fordítás. Ford. Bart I. Budapest: Corvina, 1992. 
• VAN LEUVEN-ZWART, Kitty: Vertaalwetenschap: Ontwikkelingen en perspectieven. 

Muiderberg: Dick Coutinho, 1992. 
• Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Eds. Naaijkens, T. & Koster, C. & 

Bloemen, H. & Meijer, C. Uitgeverij Vantilt, 2004. 
 

Ajánlott irodalom: 
•  

 

I.1.4 MHL 2511 A fordítás elmélete és gyakorlata: Fordítástechnika 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 
L: 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás, 
Máthé Veronika 

Tantárgy besorolása: 
 

k 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
2 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fordításnak mint interdiszciplináris tudománynak a gyakorlati alkalmazása kerül elıtérbe. A hallgatók a 
különbözı típusú szövegek fordítása során továbbfejlesztik készségeiket a fordítási átváltási mőveletek 
gyakorlatában, valamint a fordítói-, az egynyelvő, és a szinonima-szótárak használatában. A tanegység célja a 
nyelv mőködésének vizsgálata fordítás közben. A hallgatók által lefordított szövegek közös elemzése, 
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összehasonlítása, kritikája történik a szemináriumokon. A fordítási példákon keresztül kerülnek sorra a 
különféle mőfajú szövegek fordításának módszertani problémái, az ekvivalencia igényének megvalósítása, 
illetve megvalósíthatósága, az interkulturális kontextusban elhelyezett esettanulmányok legfontosabb 
eredményei 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges az aktív órai részvétel. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• KLAUDY K.: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai 
példatárral. (Negyedik átdolgozott kiadás). Budapest: Scholastica. 1997. 285 p.  

• KLAUDY K., SALÁNKI Á.: Német-magyar fordítástechnika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1997. 

• KLAUDY K., SIMIGNÉ F. S.: Angol-magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája II. 
Budapest: Tankönyvkiadó, 1996. 

• LANGEVELD, A.: Vertalen wat er staat. Amsterdam: Arbeiderspers, 1ö86. 
 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MHL 5997  Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Daróczi Anikó 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
holland 

Értékelés módja: 
aláírás 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Tamás 
Dr. Daróczi Anikó 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

İszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
3 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészet-/ társadalomtudományi kutatások 
módszertanával, megértség ezek logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására, ilyen jellegő kutatások tervezése, elvégzése és elemzése 
területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti 
háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire.  
Az elıkészítı jellegő foglalkozás segítséget nyújt a hallgatónak egy önálló szakmai munkán alapuló szakzáró 
dolgozat megírásához. A szemináriumok során megismerkednek az alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, a 
tudományterület fogalmi eszközeinek és módszereinek alkalmazási lehetıségeivel, a választott témájukra 
vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom adedvát feldolgozásának módszereivel, az eredmények elemzı, 
kritikai és összegzı áttekintésének technikáival. Ezenfelül eligazítást kapnak az érvelés és a gondolatmenet 
logikus felépítésének, az apparátus szakszerő alkalmazásának lehetıségeirıl is, úgy mint témaválasztás, cím, 
stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia. A félév során a hallgató elkészíti dolgozata részletes 
vázlatát és bibliográfiáját, megfogalmazza tézisét.  
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Munkaterv készítése, a témához tartozó szakirodalom felkutatása és önálló feldolgozása, a bibliográfiai 
apparátus megfelelı alkalmazása, önálló téziesek megfogalmazása.  
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
• MEYSMAN, Hilde, VANDERHOEVEN, Johan L.: Paper, project of scriptie. Leuven: Acco, 2004. 
• SZIKSZAINÉ NAGY Irma: Szövegértés, szövegelemzés, szövegalkotás. Budapest: Osiris, 2003. 
• OOSTERBAAN, W.: Het schrijven van een leesbare scriptie. Rotterdam: NRC Handelsblad, 1995.  
• RIJSWIJK, K. van: Korte leidraad bij het publiceren van teksten. Leuven/Amersfoort: Acco, 1998. 
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7. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK  
által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 

 
7.1. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK – NÉMET SZAKIRÁNY 

 
Az alapképzési szak megnevezése: germanisztika (German Studies) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: germanisztika, német alapszakos bölcsész 
 

Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: modern filológia 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
 
 
7.1.1. Mintatanterv germanisztika alapképzési szak - német szakirány major hallgatók számára 

(nappali) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁTALÁNOS BÖLCSÉSZ STÚDIUMOK (14 kredit) 

K Filozófiatörténet BAA 
0010 

 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret 
BAA 
0020 

  
30/v/

2 
    

K 
Bevezetés az 
irodalomtudományba 

BAA 
0110 

 
15/v/

2 
     

K Bvezetés a nyelvtudományba 
BAA 
0120 

 
15/v/

2 
     

K Könyvtári ismeretek 
BAA 
0040 

  
15/v/

2 
    

BNT 
0210 

 
15/v/

2 
     

K 
Germán nyelvek és kultúrák 
1-2. BNT 

0220 
  

15/v/
2 

    

 Összesítés:   75/8 60/6     
SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (20 kredit) 

BNT 
1110 

 
15/v/

2 
     

BNT 
1111 

 
30/é/

2 
     K Gyakorlati német nyelvtan 

BNT 
1112 

  
30/é/

2 
    

BNT 
1211 

 
60/é/

4 
     

K 
Beszéd- és stílusgyakorlatok 
1-2. BNT 

1212 
  

60/é/
4 
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K Nyelvi alapvizsga 
BNT 
1399 

  0/v/2     

Kultúrtörténet 
BNT 
1410 

 
30/v/

2 
     

K 
 

BNT 
1411 

 
30/é/

2 
     

 Összesítés:   
165/1
2 

90/8     

SZAK TÖRZSTÁRGYAI (67 kredit) 
BNT 
2111 

 
30/é/

2 
     

K 
Szókincsbıvítés és gyakorlati 
stilisztika 1-2. BNT 

2112 
  

30/é/
2 

    

BNT 
2121 

 
30/é/

2 
     

K Fordítási gyakorlatok 1-2. 
BNT 
2122 

  
30/é/

2 
    

BNT 
2131 

   
30/é/

2 
   

K 
Szövegtípusok és 
szövegalkotás 1-2. BNT 

2132 
    

30/é/
2 

  

K 
Magyar-német kontrasztív 
nyelvi elemzések 
 

BNT 
2141 

     
30/é/

2 
 

BNT 
2220 

  
30/v/

3 
    

K Áttekintı német alaktan 
BNT 
2221 

  
30/é/

2 
    

BNT 
2230 

   
30/v/

3 
   

K Áttekintı német mondattan 
BNT 
2231 

   
30/é/

2 
   

K Lexikológia és stilisztika 
BNT 
2240 

    
30/v/

3 
  

K 
Szociolingvisztika és 
dialektológia 

BNT 
2250 

     
30/v/

3 
 

K 
Fejlıdési tendenciák a mai 
német nyelvben 

BNT 
2261 

     
30/é/

3 
 

BNT 
2310 

  
30/v/

3 
    

K 
A német irodalom története 
1700-1815 BNT 

2311 
  

30/é/
2 

    

BNT 
2320 

   
30/v/

3 
   

K 
A német irodalom története 
1815-1910 BNT 

2321 
   

30/é/
3 

   

BNT 
2330 

    
30/v/

3 
  

K 
A német irodalom története 
1910-tıl napjainkig BNT 

2331 
    

30/é/
3 

  

K 
Tudományos szövegek 
olvasása 

BNT 
2341 

     
30/é/

2 
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K Mővészeti kommunikáció 
BNT 
2410 

     
30/v/

3 
 

K 
Bevezetés a 
kultúratudományba 

BNT 
2420 

      
30/v/

3 

K Vizuális kultúra 
BNT 
2430 

     
30/v/

3 
 

BNT 
2441 

     
30/é/

3 
 

K Kultúra és medialitás 1-2. 
BNT 
2442 

      
30/é/

3 

 Összesítés:   60/4 
180/1

4 
150/1

3 
120/1

1 
210/1

9 
60/6 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (13 kredit) 

 
Kötelezıen választható 
modul 1. 

        

BNT 
3110 

     
30/v/

3 
 

KV 
Irodalmi szövegek 
interpretációjának módszerei BNT 

3111 
     

30/é/
2 

 

BNT 
3120 

      
30/v/

3 
KV 

Protestáns hagyományok a 
német irodalomban BNT 

3121 
      

30/é/
2 

KV Irodalmi szövegek olvasása 
BNT 
3131 

      
30/é/

3 

 
Kötelezıen választható 
modul 2. 

        

BNT 
3210 

     
30/v/

3 
 

KV 
Szövegnyelvészet és 
pragmatika BNT 

3211 
     

30/é/
2 

 

BNT 
3220 

      
30/v/

3 
KV 

Szaknyelvek és nyelvi 
jellemzıik BNT 

3221 
      

30/é/
2 

KV Számítógépes nyelvészet 
BNT 
3231 

      
30/é/

3 
 Összesítés:       60/5 90/8 

K 
A szakdolgozatírás 
módszertana 

BNT 
4111 

    
30/é/

2 
  

K Szakdolgozat 
BNT 
5998 

      0/v/4 

K ZÁRÓVIZSGA 
BNT 
5999 

abszolutór
ium 

      

 Összesítés:   24 28 13 13 24 18 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 300 330 150 150 270 150 

Vizsgák száma 6 6 2 2 4 3 
Félévközi jegyek száma 5 6 3 3 5 3 
Összes felkínált kredit 24 28 13 13 24 18 
Javasolt kreditmennyiség 24 28 13 13 24 18 
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7.1.2. Fordítói specializáció mintatanterv a germanisztika alapképzési szak – német szakirányú 
hallgatók számára 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

 

K Bevezetés a fordítás 
elméletébe BFS 4010 

BNT 
1399 

  
15/v/

2 
   

K Közgazdasági alapismeretek BFS 4020 
BNT 
1399 

 
30/v/

3 
    

K Jogi alapismeretek BFS 4030 
BNT 
1399 

 
30/v/

3 
    

K 
Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények I. 

BFS 4040 
BNT 
1399 

  
30/v/

3 
   

K 
Magyar nyelvhelyesség és 
nyelvi normativitás 

BFS 4050 
BNT 
1399 

  
15/v/

2 
   

K 
Interkulturális 
kommunikáció 

BFS 4060 
BNT 
1399 

   
30/v/

3 
  

BNT 
4211 

BNT 
1399 

  
30/é/

3 
   

K 

Fordítástechnika 1-2. 
BNT 
4212 

BNT 
1399 

   
30/é/

3 
  

K 
Fordítási gyakorlatok 1-4. 

BNT 
4221-4 

BNT 
1399 

  
60/é/

6 
60/é/

6 
  

Kötelezıen választható 

KV A. Szaknyelvi fordítás 1-4. 
BNT 

4241-4 
BNT 
1399 

    
60/é/

6 
60/é/

6 

    
30/v/

3 
 

KV 
B. Mőfordítás elmélete és 
gyakorlata 1-4. 

BNT 
4230-3 

BNT 
1399 

    
30/é/

3 
60/é/

6 

 Záródolgozat 
BNT 
4299 

BNT 
1399 

     0/v/4 

 ZÁRÓVIZSGA  
abszolutór

ium 
      

 Összesítés:    6 16 12 6 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 684 | 

 

7.1.3. Minor mintatanterv – nem germanisztika alapszakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK 
BNT 
1110 

 
15/v/

2 
     

BNT 
1111 

 
30/é/

2 
     K Gyakorlati német nyelvtan 

BNT 
1112 

  
30/é/

2 
    

BNT 
1211 

 
60/é/

4 
     

K 
Beszéd- és stílusgyakorlatok 
1-2. BNT 

1212 
  

60/é/
4 

    

K Nyelvi alapvizsga 
BNT 
1399 

    0/v/0   

K Kultúrtörténet 
BNT 
1410 

   
30/v/

2 
   

 Összesítés: 
   105/8 90/6 30/2 0/0   

SZAK TÖRZSTÁRGYAI 
BNT 
2121 

   
30/é/

2 
   

K Fordítási gyakorlatok 1-2. 
BNT 
2122 

    
30/é/

2 
  

K 
Szókincsbıvítés és gyakorlati 
stilisztika 1. 

BNT 
2111 

   
30/é/

2 
   

K 
Szövegtípusok és 
szövegalkotás 2. 

BNT 
2132 

    
30/é/

2 
  

K Áttekintı német alaktan 
BNT 
2220 

  
30/v/

3 
    

K Áttekintı német mondattan 
BNT 
2230 

   
30/v/

3 
   

K Lexikológia és stilisztika 
BNT 
2240 

   
30/v/

3 
   

BNT 
2310 

    
30/v/

3 
  

K 
A német irodalom története 
1700-1815 BNT 

2311 
    

30/é/
2 

  

BNT 
2320 

     
30/v/

3 
 

K 
A német irodalom története 
1815-1910 BNT 

2321 
     

30/é/
3 

 

BNT 
2330 

      
30/v/

3 
K 

A német irodalom története 
1910-tıl napjainkig BNT 

2331 
      

30/é/
3 

 Összesítés:    30/3 
120/1

0 
120/9 60/6 60/6 

K Záródolgozat BNT       0/v/0 
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2399 

 Összesítés:   105/8 120/9 
150/1

2 
120/9 60/6 60/6 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 105 120 150 120 60 60 

Vizsgák száma 1 2 3 2 1 2 
Félévközi jegyek száma 2 1 2 3 1 1 
Összes felkínált kredit 8 9 12 9 6 6 
Javasolt kreditmennyiség 8 9 12 9 6 6 
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7.1.4. Germanisztika alapképzési szak – német szakirány tantárgytematikái 

 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vassányi Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében. A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható 
szinten megérteni egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy 
világnézeti vitában, helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Platón , Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e. In: Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. 

Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 744-755. o. 
• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; In: In Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. 

Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-199. és 203-208. o. 
• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf);. 
• Augustinus, Vallomások. (Ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 
• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 

kötet, 175-183. 
• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 

Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Descartes, Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 
278-301. o.) 

• Locke, Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant, A vallás a puszta ész határain belül, (Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling, Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Heidegger, Lét és idı (ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471. o. 
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BAA 0020 Egyházismeret (e.a.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A teológiai gondolkodás történetének rövid áttekintése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz. Tömören bemutatja az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház, a reformáció, és a modern kor 
meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, 
amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. 
kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet 
• McGrath, E. A. (1995): Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Lane, T. (2001): A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest. 

 
 
 

BAA 0110 Bevezetés az irodalomtudományba (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hansági Ágnes 
Dr. Mészáros 
Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bevezetı, propedeutikus jellegő. Célja olyan alapvetı kérdések és fogalmak tisztázása, amelyek a 
hallgató további tanulmányaihoz nélkülözhetetlenek. Megismerteti a hallgatót az irodalom- és 
kultúratudományok alapjaival, legfontosabb társadalmi funkcióival, fogalmaival, módszereivel, irányaival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalom társadalmi funkcióit történetileg is rendszerezve bepillantást ad irodalom és kultúra viszonyának 
alakulásába, az irodalom intézményesülésének folyamatába. Megismerteti a hallgatót az irodalom 
intézményrendszereivel, az irodalomtudomány és az irodalomkritika feladatköreivel, történeti szerepével, 
alapfogalmaival, az irodalomkritika és irodalomtudomány érdeklıdésének és funkciójának változásaival, 
tudomány-rendszertani helyével és lehetséges társadalmi szerepeivel. Megvilágítja a mediális multiplikálódás 
folyamatát, a könyv mediális monopóliumának megszőnéséig; tisztázza az irodalom lehetséges funkciót és új 
szerepét a megváltozott mediális helyzetben, viszonyát az új médiumokhoz. Történeti áttekintését adja a 
szakterület domináns tudományos paradigmáinak; megismerteti a hallgatót ezek legfontosabb kérdéseivel; 
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fogalmaival, módszereivel és programjaival, szöveg- és irodalomfogalmaikkal, ezek társadalmi hatásával, 
illetve kulturális következményeivel.       
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet 

Ajánlott irodalom: 
• Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc (2002): Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat, 

Pompeji. 
• Jonathan Culler (1997): Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 

Oxford/New York.  
• Jonathan Culler (2003): Literaturtheorie. Eine kurze Einführung. Reclam, Stuttgart.Terry Eagleton (2000): 

A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest.  
• Cs. Gyimesi Éva (1992): Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Pátria, Budapest. 
• Wolfgang Iser (2004): Az értelmezés világa. Gondolat - ELTE ÖH Tsz., Budapest. 
• Ann Jefferson – David Robey (1995, szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest.  
• Thienemann Tivadar (1985): Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pannónia Könyvek, Pécs. 
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BAA 0120 Bevezetés a nyelvtudományba (e.a.) 

Tantárgy felelıse: 
Prof. dr. Pavel 
Stekauer 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. dr. Pavel 
Stekauer 
Dr. Csides Csaba 
Dr. Pıdör Dóra 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy meg kívánja ismertetni a hallgatókat az általános nyelvészet alapfogalmaival, elméleteivel, sajátos 
módszertanával, újabb irányzataival. Az elıadások foglalkoznak az általános nyelvészet helyével a 
nyelvtudományon belül; a nyelv fogalmával, felépítésével, funkcióival, a nyelvvel mint rendszerrel, a nyelvi 
jel fogalmával, a nyelvi jelentés kérdéskörével, a nyelvi kommunikáció sajátosságaival, a nyelv és 
gondolkodás viszonyával, a grammatika fogalmával,  a nyelv eredetével, a nyelv és a társadalom 
kapcsolatával, a nyelvtipológia alapkérdéseivel, az összehasonlító nyelvészet alapkérdéseivel,  valamint a 
nyelvi leírás módszereivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kézikönyv, folyóiratcikk, könyvfejezet  
• Crystal, David: A nyelv enciklopédiája.Osiris, Budapest, 1998. 
• Kenesei István (Szerk.): A nyelv és a nyelvek. Gondolat, Budapest, 1989. 

Ajánlott irodalom: 
• Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 
• Telegdi Zsigmond (Szerk.): Szöveggyőjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 
 
 
 
 

BAA 0040 Könyvtárismeret/Informatika (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bene Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szabó András 
Dr. Török Lajos 
Pénzes Szabolcs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

teszt, írásbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás olyan alapismereteket kíván közvetíteni, amelyek eligazítanak a valóságos és a digitális könyvek, 
valamint könyvtárak világában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A filológia vizsgálódásokhoz szükséges kézi és gépi kereséses, adatkezelés, adatfeldolgozás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csapodi, Cs., Tóth, A. és Vértesy, M. (1987): Magyar könyvtártörténet, Gondolat K.: Bp. 
• Funke, F. (2004): Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés, Osiris Kiadó: Bp.  
• Madas, E. és Monok, I. (2003): A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektıl 1800-ig, 2., jav., bıv. 

kiad., Balassi K. – László és Tsa: Bp. 
Ajánlott irodalom: 
• V. Ecsedy, J. (1999): A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Balassi Kiadó: 

Bp. 
• Hargittay, E. (2003): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk., 3. átd. és bıv. kiad., 

Universitas Kiadó: Bp. 
 
 

BNT 0210 Germán nyelvek és kultúrák 1. (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hessky Regina 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hessky Regina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus két tartalmi egységre tagolódik. A félév elsı felének célja a német szakos tanulmányok megalapozása 
olyan áttekintı ismeretek közvetítése révén, amelyek megismertetik a hallgatót a tág értelemben vett germán 
kultúra alapjaival valamint a német nyelv nyelvi és kulturális beágyazottságával az európai (resp. germán) 
nyelvek körében. Itt tárgyaljuk a germán nyelvek kialakulását, helyüket az indoeurópai nyelvcsaládban, az 
északi, keleti és nyugati germán nyelvcsoportokat, a germánokról szóló történeti-nyelvtörténeti forrásokat, a 
germán mitológia fıbb elemeit, a fıbb kulturális kölcsönhatásokat és közvetítıket stb. A félév második felének 
célja, hogy bevezesse a hallgatókat a „nyelv” és a „német nyelv” nyelvtudományi alapú vizsgálatába és annak 
német nyelvő terminológiájába. Itt többek közt a nyelvészet célját és tárgyát vesszük górcsı alá valamint a 
szemiotika, a kommunikáció és a nyelvi funkciók fontosabb elméleteivel, a fıbb nyelvelméletekkel és a 
strukturális nyelvészet alapelemeivel ismerkedünk meg. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hutterer, C.J. (1990): Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
• Linke, A. u.a. (1996): Studienbuch Linguistik. Niemeyer, Tübingen. 
• Reichmann, O. (1992): Periodisierung und Raumgliederung des Deutschen. In: Ágel, V./Hessky, R. (Hg.): 

Offene Fragen – offene Antworten in der Sprachgermanistik. Niemeyer, Tübingen, 177-201. 
Ajánlott irodalom: 
• Gross, H. (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. Iudicium, München. 
• Köller, W. (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. Metzler, Stuttgart. 
• Pelz, H. (1999): Linguistik: eine Einführung. Hoffman/Campe, Hamburg. 
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BNT 0220 Germán nyelvek és kultúrák 2. (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hessky Regina 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A német szakos tanulmányok megalapozása olyan áttekintı ismeretek közvetítése révén, amelyek 
megismertetik a hallgatókat a tág értelemben vett kultúra- és irodalomtudomány alapjaival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıkészítı jellegő kurzus során a hallgatók megismerkednek az irodalomtudomány és a modern filológiák 
történetével, a német irodalomtudomány történetével, részterületeivel, a mőnemek sajátosságaival, az 
interpretáció eszközeivel és módszereivel, valamint a modern germanisztikai irodalom- és kultúratudomány 
alapvetı fogalmaival, kézikönyveivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Arnold, Heinz-Ludwig/ Detering, Heinrich (Hrsg.) (2003): Grundzüge der Literaturwissenschaft.dtv-

Verlag, München.  
• Baasner, Rainer/ Zens, Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Eagleton, Terry (1988): Einführung in die Literaturtheorie. Metzler, Stuttgart. 
• Grützmacher, Jutta (1995): Literarische Grundbegriffe kurzgefasst. Klett Verlag, Leipzig.  
• Guetzen, Dieter/Oellers, Norbert/Petersen, H., Jürgen (Hrsg.) (1989): Einführung in die neuere deutsche 

Literaturwissenschaft.Erich Scmidt Verlag, Berlin. 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (Hrsg.) (1996-97): Textsorten. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Teil 1-2. Kodolányi, Székesféhervár. 
• Matzkowski, Bernd (2001): Wie interpretiere ich Lyrik? Basiswissen. Bange, Hollfeld. 
• Matzkowski, Bernd (1998): Wie interpretiere ich Novellen und Romane? Bange, Hollfeld. 
• Matzkowski, Bernd (1998): Wie interpretiere ich ein Drama? Basiswissen. Bange, Hollfeld. 
• Wilpert, Gero von (Hrsg.) (1989): Sachwörterbuch der Literatur. Kröner Verlag, Stuttgart.  

 
 

BNT 1110 Gyakorlati német nyelvtan (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Ajkay Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás tematikailag és módszerében a „Nyelvtani gyakorlat 1-2” c. szemináriumhoz nyújt elméleti 
kitekintéső, fıleg rendszerezı célú áttekintést. Központi témaként szerepel az ige mint a német mondat 
meghatározó, központi eleme, morfológiai, szintaktikai és szemantikai tulajdonságainak bemutatásával. Nagy 
hangsúlyt fektet az igei kategóriák rendszerének megismertetésére (igeidık, a szenvedı szerkezetek képzése és 
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használata). Áttekintést ad továbbá a többi szófaji kategóriáról, különös tekintettel a helyes nyelvhasználat 
szempontjából fontos kérdésekre és szabályszerőségekre.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egyes szófaji kategóriák áttekintése, úgy mint az ige osztályozása morfológiai kritériumok alapján, 
ragozása, osztályozása szintaktikai kritériumok alapján, állítmányhoz, alanyhoz, tárgyhoz kapcsolódó 
viszonya, osztályozása szemantikai kritériumok alapján: „Funktionsverbgefüge”, „Aktionsart”, nem  ragozható 
igealakok, segédigék. Az igeidı rendszere. „Genus verbi”, igemód, visszaható igék, elváló, nem elváló igék. 
Fınév: a fınév kategóriái: nem, eset, szám, ragozás, melléknévbıl képzett fınevek ragozása. Névmás: 
személyes-, kérdı-, birtokos-, vonatkozó-, mutató- és határozatlan névmás. Névmási határozó. Az „es” névmás 
szerepe. Melléknév: ragozása, fokozása. Számnevek: tıszámnév, sorszámnév, törtszámnév, határozatlan 
számnevek. Névelık szemantikai osztályozása, használatuk, határozatlan, határozott névelı. Elöljárószók: 
vonzatuk és használatuk. Határozószó jellegő szavak: módosítószók, tagadószók. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Engel, U. (1998): Deutsche Grammatik. Julius Groos, Heidelberg. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
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BNT 1111 Gyakorlati német nyelvtan 1. (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Ajkay Eszter 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus teljes tematikája a kapcsolódó „Gyakorlati német nyelvtan” c. elıadás anyagára épül. A szófajok 
közül kiemelten foglalkozik az igével, mint a mondatalkotás meghatározó, központi elemével és annak nyelvi 
kategóriáival (ragozási paradigmák, igeidık és igemódok képzése és használata). Fontos szerephez jut az igei 
valencia fogalma, annak szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szempontú megvilágítása. Különös 
hangsúllyal szerepelnek a módbeli segédigék, azok jelentése és használata. Az elsı szemeszter az igeneves 
szerkezetek tárgyalásával zárul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon elsısorban a hallgatók nyelvi kompetenciájának javítása, nyelvi tudatosságuk erısítése, a 
szövegprodukció minıségi javítása az elsıdleges célkitőzés. A nyelvhelyességi problémák felismerése, 
vizsgálata segíti hallgatót abban, hogy elsajátítsa a nyelvtani, elemzı gondolkodásmódot. A szeminárium 
feladata továbbá a mai írott és beszélt német nyelv grammatikai normáinak rendszerezı bemutatása valamint a 
szabályszerőségek automatizálása.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Clamer, F. u.a. (2006): Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Liebaug-Dartmann, Meckenheim. 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Hall, K./Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Hueber, 

Ismaning. 
 
 
 

BNT 1112 Gyakorlati német nyelvtan 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Ajkay Eszter 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus teljes tematikája a kapcsolódó „Gyakorlati német nyelvtan” c. elıadás anyagára épül. A szófajok 
közül kiemelten foglalkozik az igével, mint a mondatalkotás meghatározó, központi elemével és annak nyelvi 
kategóriáival (ragozási paradigmák, igeidık és igemódok képzése és használata). Fontos szerephez jut az igei 
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valencia fogalma, annak szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szempontú megvilágítása. Különös 
hangsúllyal szerepelnek a módbeli segédigék, azok jelentése és használata. Az elsı szemeszter az igeneves 
szerkezetek tárgyalásával zárul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon elsısorban a hallgatók nyelvi kompetenciájának javítása, nyelvi tudatosságuk erısítése, a 
szövegprodukció minıségi javítása az elsıdleges célkitőzés. A nyelvhelyességi problémák felismerése, 
vizsgálata segíti hallgatót abban, hogy elsajátítsa a nyelvtani, elemzı gondolkodásmódot. A szeminárium 
feladata továbbá a mai írott és beszélt német nyelv grammatikai normáinak rendszerezı bemutatása valamint a 
szabályszerőségek automatizálása.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Clamer, F. u.a. (2006): Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Liebaug-Dartmann, Meckenheim. 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Hall, K./Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Hueber, 

Ismaning. 
 
 
 
 
 

BNT 1211 Beszéd- és stílusgyakorlatok 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Simon Krisztina 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg., 
teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az alapvetı szövegtípusokhoz kapcsolódó grammatikai, stiláris és lexikai jelenségek feltárása és 
gyakoroltatása. A hagyományos szemlélettel szakítva kommunikatív funkciók és beszédszándékok köré 
rendezzük a grammatikai és lexikai eszközöket, amelyek helyes megválasztásának a szituációs beágyazottság 
és a szövegkörnyezet függvényében stilisztikai szempontokhoz is igazodnia kell. A kurzus célja a hallgatók 
nyelvi készségének fejlesztése a „Közös Európai Referenciakeret” skálájához és tartalmi súlypontjaihoz 
igazodva: az emelt szintő érettségi B2-es szintjérıl a C1-es szintre való továbbjutás. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja az alapvetı szövegtípusokhoz kapcsolódó grammatikai, stiláris és lexikai jelenségek feltárása és 
gyakoroltatása. A szóbeli kommunikáció fontos eleme továbbá a kiejtés, az írásbelié a helyesírási szabályok 
betartása: a cél ezek tudatosítása és gyakorlása, ill. a kettı közti összefüggés feltárása. A hallgatóknak 
képesnek kell lenniük arra is, hogy igazodva adott szituációkhoz, témákhoz és partnerekhez, beszélgetésekben 
és vitákban nyelvi nehézségek nélkül vegyenek részt, helyesen használják az állandósult szókapcsolatokat és 
társalgási nyelvi fordulatokat, kifejezésbeli nehézségek esetén pedig mondanivalójukat megfelelıen körül 
tudják írni.  
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum, házi dolgozat   
• zh  
• kiállításlátogatás  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Bácskai, A. (1999): ABC der Textsortenkompetenz. ELTE, Budapest. 
• Buscha, J. u.a. (2001): Grammatik in Feldern. Hueber, Ismaning. 
• Essen, O. von (1986): Grundzüge der hochdeutschen Satzintonation. In: Hessky, R. u.a. (Hg.): Német 

nyelvészeti chrestomatia. Tankönyvkiadó, Budapest, 94-127. 
• Hall, K./Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Hueber, 

Ismaning. 
• Perlmann-Balme, M./Schwalb, S. (1997): Em Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache für die 

Mittelstufe. Hueber, Ismaning. 
• Scholze-Stubenrecht, W. (Hg.) (2009): Duden – Die deutsche Rechtschreibung. Dudenverlag, Mannheim 

u.a. 
• Willkop, E.M. u.a. (2003): Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und 

Oberstufe. Hueber, Ismaning. 
 

BNT 1212 Beszéd- és stílusgyakorlatok 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Simon Krisztina 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az alapvetı szövegtípusokhoz kapcsolódó grammatikai, stiláris és lexikai jelenségek feltárása és 
gyakoroltatása. A hagyományos szemlélettel szakítva kommunikatív funkciók és beszédszándékok köré 
rendezzük a grammatikai és lexikai eszközöket, amelyek helyes megválasztásának a szituációs beágyazottság 
és a szövegkörnyezet függvényében stilisztikai szempontokhoz is igazodnia kell. A kurzus célja a hallgatók 
nyelvi készségének fejlesztése a „Közös Európai Referenciakeret” skálájához és tartalmi súlypontjaihoz 
igazodva: az emelt szintő érettségi B2-es szintjérıl a C1-es szintre való továbbjutás. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja az alapvetı szövegtípusokhoz kapcsolódó grammatikai, stiláris és lexikai jelenségek feltárása és 
gyakoroltatása. A szóbeli kommunikáció fontos eleme továbbá a kiejtés, az írásbelié a helyesírási szabályok 
betartása: a cél ezek tudatosítása és gyakorlása, ill. a kettı közti összefüggés feltárása. A hallgatóknak 
képesnek kell lenniük arra is, hogy igazodva adott szituációkhoz, témákhoz és partnerekhez, beszélgetésekben 
és vitákban nyelvi nehézségek nélkül vegyenek részt, helyesen használják az állandósult szókapcsolatokat és 
társalgási nyelvi fordulatokat, kifejezésbeli nehézségek esetén pedig mondanivalójukat megfelelıen körül 
tudják írni.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum, házi dolgozat   
• zh  
• kiállításlátogatás  
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Bácskai, A. (1999): ABC der Textsortenkompetenz. ELTE, Budapest. 
• Buscha, J. u.a. (2001): Grammatik in Feldern. Hueber, Ismaning. 
• Essen, O. von (1986): Grundzüge der hochdeutschen Satzintonation. In: Hessky, R. u.a. (Hg.): Német 

nyelvészeti chrestomatia. Tankönyvkiadó, Budapest, 94-127. 
• Hall, K./Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Hueber, 

Ismaning. 
• Perlmann-Balme, M./Schwalb, S. (1997): Em Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache für die 

Mittelstufe. Hueber, Ismaning. 
• Scholze-Stubenrecht, W. (Hg.) (2009): Duden – Die deutsche Rechtschreibung. Dudenverlag, Mannheim 

u.a. 
• Willkop, E.M. u.a. (2003): Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und 

Oberstufe. Hueber, Ismaning. 
 
 
 
 

BNT 1399 Nyelvi alapvizsga 
Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, szóbeli 
vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A vizsga értékelése a TVSZ 18.§ 6. pontjába foglaltaknak megfelelıen történik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vizsga két részbıl áll:  
Írásbeli rész:  
• a „Nyelvtani gyakorlat” címő szemináriumok anyagára épülı grammatikai feladatok megoldása; 
• stílusgyakorlat teszt; 
• irányított fogalmazás szótárral. 

  
Szóbeli rész:  
• a közreadott tematikában szereplı téma alapján önálló témakifejtés ill. véleményalkotás; 
• képleírás. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
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Ajánlott irodalom: 
• Essen, O. von (1986): Grundzüge der hochdeutschen Satzintonation. In: Hessky, R. u.a. (Hg.): Német 

nyelvészeti chrestomatia. Tankönyvkiadó, Budapest, 94-127. 
• Hall, K./Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Hueber, 

Ismaning. 
• Perlmann-Balme, M./Schwalb, S. (1997): Em Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache für die 

Mittelstufe. Hueber, Ismaning. 
• Scholze-Stubenrecht, W. (Hg.) (2009): Duden – Die deutsche Rechtschreibung. Dudenverlag, Mannheim 

u.a. 
• Willkop, E.M. u.a. (2003): Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und 

Oberstufe. Hueber, Ismaning. 
 
 
 

BNT 1410 Kultúrtörténet (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy markánsan körvonalazza azt a kulturális közeget, amelyhez az elkövetkezı elsısorban nyelvészeti és 
irodalmi szaktárgyak köthetıek lesznek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás áttekintést nyújt a német nyelvő országok kialakulásáról a germán törzsek letelepedésétıl a mai 
három német nyelvő állam (NSZK, Ausztria, Svájc) kialakulásáig. Bemutatja azokat az integrációs és 
differenciálódási folyamatokat, amelyek mindhárom országban a szövetségi szerkezet létrejöttéhez vezettek. A 
politikatörténetet egységben kezeli a gazdasági és szociális átalakulások folyamatával, ill. a mővészetek közép-
európai alakulásával. A stúdium szilárd alapot kíván nyújtani ahhoz, hogy a résztvevık a késıbbiekben 
biztonsággal legyenek képesek a német nyelvi ill. kultúrális megnyilvánulásokat egy-egy bizonyos korszak 
gazdasági, társadalmi ill. történeti összefüggésrendszerében értelmezni.    
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szabó János – Szalai Imre (41997, szerk.): Historische Landeskunde. Eine Einführung in die deutsche 

Geschichte und Kulturgeschichte. Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. 
• Geißler, Rainer (1992): Die Sozialstruktur Deutschlands. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 
• Taddey, Gerhard (1998, Hrsg.): Lexikon der deutschen Geschichte: Ereignisse, Institutionen, Personen. 

Stuttgart: Kröner. 
• Schildt, Axel; Siegfried, Detlef (2009): Deutsche Kulturgeschichte. München: Hanser.  

Ajánlott irodalom: 
• dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.. 
• Tetszıleges mővészeti lexikon. 
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BNT 1411 Kultúrtörténet (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

referátum, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium markánsan körvonalazza azt a kulturális közeget, amelyhez az elkövetkezı elsısorban 
nyelvészeti és irodalmi szaktárgyak köthetıek lesznek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadást követı szeminárium áttekintést nyújt a német nyelvő országok kialakulásáról a germán törzsek 
letelepedésétıl a Szent Német-Római Birodalom történetének legfontosabb állomásain keresztül a mai három 
német nyelvő állam (NSzK, Ausztria, Svájc) kialakulásáig. Bemutatja azokat az integrációs és differenciáló 
folyamatokat, amelyek mindhárom országban a mai szövetségi szerkezet létrejöttéhez vezettek. A 
politikatörténetet egységben kezeli a gazdasági és szociális átalakulások folyamatával, valamint a mővészetek 
(építészet, szobrászat, festészet, iparmővészet) közép-európai alakulásával. A szemináriumok alapvetıen 
kortárs források, szemelvények ill. azok újfelnémet fordításainak elemzésére épülnek. A szeminárium 
résztvevıi forráselemzı, elsısorban szövegértelmezés révén válnak képessé arra, hogy az egyes történelmi, 
gazdasági, szociális, valamint kulturális jelenségeket tágabb összefüggéseiben tudják értelmezni.    
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Geißler, Rainer (1992): Die Sozialstruktur Deutschlands. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 
• Schildt, Axel; Siegfried, Detlef (2009): Deutsche Kulturgeschichte. München: Hanser.  
• Szabó János – Szalai Imre (41997, szerk.): Historische Landeskunde. Eine Einführung in die deutsche 

Geschichte und Kulturgeschichte. Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. 
• Taddey, Gerhard (1998, Hrsg.): Lexikon der deutschen Geschichte: Ereignisse, Institutionen, Personen. 

Stuttgart: Kröner. 
Ajánlott irodalom: 
• dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.. 
• Tetszıleges mővészeti lexikon. 

 
 

BNT 2111 Szókincsbıvítés és gyakorlati stilisztika 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hollós Zita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakmai cél a hallgatók nyelvi-stilisztikai kompetenciájának fejlesztése, hogy képesek legyenek szóban és 
írásban a különféle stílusrétegeknek, nyelvi közegeknek megfelelıen kommunikálni, használni tudják a 
hasonló és ellentétes értelmő szavakat, jelentésvariánsokat a megfelelı szituációban és helyen, az élet minél 
több területén. Segít a szókincs bıvítésében, javításában és megfelelı felhasználásában. Sor kerül a tágan 
értelmezett frazeológiai egységeknek mint állandósult szókapcsolatoknak a tárgyalására is: fıbb típusaik, 
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funkcióik különféle szövegtípusokban, kreatív használatuk (modifikációk), különös tekintettel a reklámok 
nyelvére és a nyelvi humorra.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanegység a szókincs bıvítésének legfontosabb eszközeirıl és módjairól, valamint a nyelvi regiszterekrıl ad 
rövid, gyakorlati indíttatású áttekintést. A szeminárium elsıdleges célja az, hogy a hallgatók a megfelelı 
feladatok és gyakorlatok révén elsajátítsák a különbözı szövegkörnyezetekben stilisztikailag is adekvát 
szóhasználatot. A kurzus a szinonímia/rokonértelmőség és a szócsaládok fogalmából kiindulva a 
paradigmatikus és szintagmatikus (szemantikai) viszonyok összefüggésében fejleszti a hallgatók nyelvi-
stilisztikai kompetenciáját, hogy az eltérı funkcionális stílusoknak, árnyalatoknak megfelelıen 
kommunikáljanak, a nyelvet tudatosan, variánsokban gazdagon és differenciáltan, konkrét helyzetekben 
adekvátan használják, valamint hogy az egyes fogalmakat más-más területeken találóan, kreatívan 
alkalmazzák. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buscha, A./Friedrich, K. (2006): Deutsches Übungsbuch. Übungen zum Wortschatz der deutschen 

Sprache. Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Ferenbach, M./Schüßler, I. (2008): Wörter zur Wahl. Wortschatzübungen Deutsch als Fremdsprache. 

Klett, Stuttgart. 
• Turtur, U. (2006): Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Liebaug-Dartmann, 

Meckenheim. 
• Ullmann, K./Ampié Loría, C. (2009): Das A und O. Deutsche Redewendungen. Klett, Stuttgart. 

Ajánlott irodalom: 
• Bulitta, E. (2000): Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Fischer, Frankfurt. 
• Burger, H.(1998): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. E. Schmidt, Berlin. 
• Hessky, R./Ettinger, S. (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für 

Fortgeschrittene. Narr, Tübingen. 
 

BNT 2112 Szókincsbıvítés és gyakorlati stilisztika 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hollós Zita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szakmai célja a hallgatók nyelvi-stilisztikai kompetenciájának fejlesztése, hogy képesek legyenek 
szóban és írásban a különféle stílusrétegeknek, nyelvi közegeknek megfelelıen kommunikálni, használni 
tudják a hasonló és ellentétes értelmő szavakat, jelentésvariánsokat a megfelelı szituációban és helyen, a 
mindennapi élet minél több területén. Segít a szókincs bıvítésében, javításában és megfelelı felhasználásában. 
A szókincs bıvítésének technikái (szóösszetétel, szóképzés), az egyes technikák produktivitásának és a nyelvi 
kreativitásnak (alkalmi metaforák) vizsgálata. A szóképzés leggyakoribb fajtájának, a szóösszetételnek 
általános jellemzıi, produktivitása, szemantikai tulajdonságai. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanegység célkitőzése kettıs: egyrészt a szókincs bıvítésének legfontosabb eszközeirıl és módjairól ad 
áttekintést, másrészt azt is feladatának tartja, hogy a hallgatók a megszerzett tudást a gyakorlatban is 
alkalmazni tudják. Ennek érdekében a félév során – rövid bevezetés után – autentikus szövegeken és 
gyakorlatokon keresztül ismerkednek meg a hallgatók a szóképzés, szóösszetételek és más szókincsbıvítési 
technikák nyújtotta lehetıségekkel, ezek szabályszerőségeivel, ill. produktivitásával. A szemináriumon nagy 
hangsúlyt kap továbbá a mai német nyelvben megfigyelhetı tendenciák megismerése is. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buscha, A./Friedrich, K. (2006): Deutsches Übungsbuch. Übungen zum Wortschatz der deutschen 

Sprache. Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Ferenbach, M./Schüßler, I. (2008): Wörter zur Wahl. Wortschatzübungen Deutsch als Fremdsprache. 

Klett, Stuttgart. 
• Turtur, U. (2006): Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Liebaug-Dartmann, 

Meckenheim. 
• Ullmann, K./Ampié Loría, C. (2009): Das A und O. Deutsche Redewendungen. Klett, Stuttgart. 

Ajánlott irodalom: 
• Bulitta, E. (2000): Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Fischer, Frankfurt. 
• Burger, H.(1998): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. E. Schmidt, Berlin. 
• Hessky, R./Ettinger, S. (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für 

Fortgeschrittene. Narr, Tübingen. 
 
 
 

BNT 2121 Fordítási gyakorlatok 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Fülöp József 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg., 
teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a fordítói készségének kialakítása. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a németrıl 
magyarra történı fordítás sajátosságaival. A gyakorlati foglalkozásokon elsajátítják azokat a legfontosabb 
fordítástechnikai eljárásokat, segédeszközök használatát, amelyek különbözı típusú szövegek fordításánál 
nélkülözhetetlenek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint az újságírói szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a legfontosabb 
szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti ismeretek 
birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl magyarra 
történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, K. (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy, K./Salánki, Á. (1995): Német – magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája I. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Klaudy, K. (1999): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
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BNT 2122 Fordítási gyakorlatok 2. (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német és 
magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Fülöp József 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
házi dolg. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a fordítói készségének kialakítása. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a magyarról 
németre történı fordítás sajátosságaival. A gyakorlati foglalkozásokon elsajátítják azokat a legfontosabb 
fordítástechnikai eljárásokat, segédeszközök használatát, amelyek különbözı típusú szövegek fordításánál 
nélkülözhetetlenek. Megismerik továbbá az írásos szövegalkotás jellemzı stratégiáit és technikáit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint a tudományos szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a 
legfontosabb szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti 
ismeretek birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl 
magyarra történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, K. (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy, K./Salánki, Á. (1995): Német – magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája I. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Klaudy, K. (1999): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
 
 

BNT 2131 Szövegtípusok és szövegalkotás 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hessky Regina 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hessky Regina 
Dr. Hollós Zita 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Szemináriumi keretben elsısorban a szövegtípusok (pl. életrajz, jegyzıkönyv, vezércikk, glossza, recenzió, 
hivatalos és magánlevél stb.) néhány prototipikus példájának tematikus-tartalmi és nyelvi jellegzetességeit 
ismerik meg a hallgatók. A jellemzık rendszerezését a „learning by doing” jegyében az adott témáról adott 
szövegtípusok létrehozása követi.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegtípusoknak megfelelı nyelvi árnyalatok, retorikai eszközök, formai szempontok és érvelési technikák 
megismerése, valamint produktív és kreatív felhasználásukat lehetıvé tevı elsajátítása. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• beadandó feladatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bácskai, A. u.a. (1999):  ABC der Textsortenkompetenz. ELTE, Budapest. 
• Engel, U. (1998): Deutsche Grammatik. Julius Groos, Heidelberg, 33-176. 
• Lenk, Hartmut E.H. (1993): Praktische Textsortenlehre. Univ. Verl., Helsinki. 
• Sandig, B. (1983): Stilistik der deutschen Sprache. de Gruyter, Berlin/New York. 

Ajánlott irodalom: 
• Fleischer, W. u.a. (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Peter Lang, Frankfurt.  
• Häusermann, J. (2001): Journalistisches Texten. UVK-Verl., Konstanz. 
• Kruse, O. (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Campus, Frankfurt/New York. 
• Weischenberg, S. u.a. (2005): Handbuch Journalismus und Medien. UVK-Verl., Konstanz. 

 
 
 

BNT 2132 Szövegtípusok és szövegalkotás 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hessky Regina 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hessky Regina 
Dr. Hollós Zita 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Szemináriumi keretben elsısorban a szövegtípusok (pl. életrajz, jegyzıkönyv, vezércikk, glossza, recenzió, 
hivatalos és magánlevél stb.) néhány prototipikus példájának tematikus-tartalmi és nyelvi jellegzetességeit 
ismerik meg a hallgatók. A jellemzık rendszerezését a „learning by doing” jegyében az adott témáról adott 
szövegtípusok létrehozása követi.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegtípusoknak megfelelı nyelvi árnyalatok, retorikai eszközök, formai szempontok és érvelési technikák 
megismerése, valamint produktív és kreatív felhasználásukat lehetıvé tevı elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• beadandó feladatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bácskai, A. u.a. (1999):  ABC der Textsortenkompetenz. ELTE, Budapest. 
• Engel, U. (1998): Deutsche Grammatik. Julius Groos, Heidelberg, 33-176. 
• Lenk, Hartmut E.H. (1993): Praktische Textsortenlehre. Univ. Verl., Helsinki. 
• Sandig, B. (1983): Stilistik der deutschen Sprache. de Gruyter, Berlin/New York. 

Ajánlott irodalom: 
• Fleischer, W. u.a. (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Peter Lang, Frankfurt.  
• Häusermann, J. (2001): Journalistisches Texten. UVK-Verl., Konstanz. 
• Kruse, O. (2007): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Campus, Frankfurt/New York. 
• Weischenberg, S. u.a. (2005): Handbuch Journalismus und Medien. UVK-Verl., Konstanz. 
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BNT 2141 Magyar-német kontrasztív nyelvi elemzések (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári Petra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári Petra 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus teljes tematikája a kapcsolódó „Gyakorlati német nyelvtan” c. elıadás anyagára épül. A szófajok 
közül kiemelten foglalkozik az igével, mint a mondatalkotás meghatározó, központi elemével és annak nyelvi 
kategóriáival (ragozási paradigmák, az igeidık és igemódok képzése és használata.) Fontos szerephez jut az 
igei valencia fogalma, annak szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szempontú megvilágítása. Különös 
hangsúllyal szerepelnek a módbeli segédigék, azok jelentése és használata. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében mondatok és szövegek szintjén kerülnek összevetésre a magyar és német nyelv 
eltérı nyelvtani szerkezetei (az igeidık használata, segédigék, egyenes és függı beszéd, az igemódok, igeneves 
szerkezetek, szenvedı szerkezetek, mőveltetés, vonzatok, mikrovalencia, névszói csoport, birtokos 
szerkezetek, tagadás). Ezt követi az így nyert ismeretek rendszerezése, majd a beszélt és írott 
nyelvhasználatban való alkalmazása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brdar-Szabó, R. (2001): Kontrastivität in der Grammatik. In: Helbig, G. u.a. (Hg.): Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Bd.1. de Gruyter, Berlin/New York, 195-204. 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2001): Übungsgrammatik Deutsch., Langenscheidt, Berlin-München. 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen.Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Moser, H. (Hg.) (1970): Probleme der kontrastiven Grammatik. Schwann, Düsseldorf. 
• Szőcs, T. (1999): Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Wegener, H. (Hg.) (1999): Deutsch kontrastiv. Typologisch-vergleichende Untersuchungen zur deutschen 

Grammatik. Niemeyer, Tübingen. 
Ajánlott irodalom: 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 

 
BNT 2220 Áttekintı német alaktan (e.a.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári Petra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári Petra 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadásokon a hallgatók megismerkednek a morfológia tárgyával és alapfogalmaival, a szó morfológiai 
struktúrájával (szó és morféma: szabad és kötött morféma, ez utóbbi fajtái), valamint a szófajok 
osztályozásának szempontjaival. Különös hangsúly esik a német szóalkotás fajtáira, ezek közül is fıként a 
szóösszetételre és a szóképzésre. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók nyelvi kompetenciájának javítása, a kommunikációban a nyelvi tudatosság továbbfejlesztése, a 
szövegmunkán keresztül a szövegprodukció minıségi javítása a kurzus legfontosabb célkitőzése. A 
nyelvhelyességi problémák felismerése, azok vizsgálata képessé teszi a hallgatót, hogy elsajátítson egyfajta 
elemzı szemléletet, nyelvtani gondolkodásmódot. A szeminárium feladata a mai írott és beszélt német nyelv 
grammatikai normáinak rendszerezı bemutatása valamint a szabályszerőségek automatizálása.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 

Ajánlott irodalom: 
• Donalies, E. (2007): Basiswissen – Deutsche Wortbildung. Francke, Tübingen. 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Lohde, M. (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Narr, Tübingen. 
• Meibauer, J. (Hg.) (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Kap.2. Lexikon und 

Morphologie. Metzler, Stuttgart, 15–69. 
 
 
 
 

BNT 2221 Áttekintı német alaktan (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári Petra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári Petra 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek a morfológia tárgyával és alapfogalmaival, a szó morfológiai 
struktúrájával (szó és morféma: szabad és kötött morféma, ez utóbbi fajtái), valamint a szófajok 
osztályozásának szempontjaival. Különös hangsúly esik a német szóalkotás fajtáira, ezek közül is fıként a 
szóösszetételre és a szóképzésre. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók nyelvi kompetenciájának javítása, a kommunikációban a nyelvi tudatosság továbbfejlesztése, a 
szövegmunkán keresztül a szövegprodukció minıségi javítása a kurzus legfontosabb célkitőzése. A 
nyelvhelyességi problémák felismerése, azok vizsgálata képessé teszi a hallgatót, hogy elsajátítson egyfajta 
elemzı szemléletet, nyelvtani gondolkodásmódot. A szeminárium feladata a mai írott és beszélt német nyelv 
grammatikai normáinak rendszerezı bemutatása valamint a szabályszerőségek automatizálása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Langenscheidt, Berlin u.a. 
• Kocsány, P./László, S. (1986): Die Wortklassen des Deutschen. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kunkel-Razum, K. (Hg.) (2005): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
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Ajánlott irodalom: 
• Donalies, E. (2007): Basiswissen – Deutsche Wortbildung. Francke, Tübingen. 
• Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd.1. Das Wort. Metzler, Stuttgart. 
• Lohde, M. (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Narr, Tübingen. 
• Meibauer, J. (Hg.) (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Kap.2. Lexikon und 

Morphologie. Metzler, Stuttgart, 15–69. 
 
 
 

BNT 2230 Áttekintı német mondattan (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári Petra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári Petra 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elsıdleges célja, hogy bepillantást nyújtson a német nyelv szintaxisának alapfogalmaiba és fıbb 
elméleteibe. Keretében elıször általános-elméleti kérdésekkel foglalkozunk (pl. grammatikák tipológiája, 
grammatikalitás és akceptabilitás, tudománytörténeti áttekintés, szintaxis és egyéb nyelvi területek érintkezése 
stb.). A kurzus törzsrészében az alapvetı szintaktikai kategóriákat (flexiós kategóriák és kategorizációk 
nyelvtipológiai szempontból), valamint a szócsoportok és mondatok szintaxisának nyelvi egységeit, a 
szócsoportokat/összetevıket ill. (fajtái és formái szerint) a mondatot tárgyaljuk. Külön figyelmet szentelünk a 
mondattani funkciók (mondatrészek) prototipikus jegyeinek (szintén részben nyelvtipológiai aspektusból és a 
szemanto-szintaktikai összefüggések alapvetı figyelembevételével). Az elıadássorozatot a német 
morfoszintaxis történeti és aktuális változásait tárgyaló rövid áttekintés zárja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Diewald, G. (1997):  Grammatikalisierung. Eine Einführung in Sein und Werden grammatischer Formen. 

Niemeyer, 1-29. 
• Eisenberg, P. (1999): Grundriß der deutschen Grammatik. Bd.2: der Satz. Metzler, Stuttgart/Weimar, 308-

366, 384-410. 
• Sommerfeldt, K. E. (1988): Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. 

Bibliographisches Institut, Leipzig, 193-244. 
• Sommerfeldt, K. E./Starke, G. (1992): Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 

Niemeyer, Tübingen, 263-280. 
Ajánlott irodalom: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Dürscheid, Ch. (2000): Syntax. Grundlagen und Theorien. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden. 
• Hentschel, E./ Weydt, H. (1994): Handbuch der deutschen Grammatik. de Gruyter, Berlin/New York. 
• Köller, W. (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. Metzler, Stuttgart. 
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BNT 2231 Áttekintı német mondattan (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári Petra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári Petra 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál 
Zakariás Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elsıdleges célja, hogy bepillantást nyújtson a német nyelv szintaxisának alapfogalmaiba és fıbb 
elméleteibe. Keretében elıször általános-elméleti kérdésekkel foglalkozunk (pl. grammatikák tipológiája, 
grammatikalitás és akceptabilitás, tudománytörténeti áttekintés, szintaxis és egyéb nyelvi területek érintkezése 
stb.). A kurzus törzsrészében az alapvetı szintaktikai kategóriákat (flexiós kategóriák és kategorizációk 
nyelvtipológiai szempontból), valamint a szócsoportok és mondatok szintaxisának nyelvi egységeit, a 
szócsoportokat/összetevıket ill. (fajtái és formái szerint) a mondatot tárgyaljuk. Külön figyelmet szentelünk a 
mondattani funkciók (mondatrészek) prototipikus jegyeinek (szintén részben nyelvtipológiai aspektusból és a 
szemanto-szintaktikai összefüggések alapvetı figyelembevételével). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Diewald, G. (1997):  Grammatikalisierung. Eine Einführung in Sein und Werden grammatischer Formen. 

Niemeyer, 1-29. 
• Eisenberg, P. (1999): Grundriß der deutschen Grammatik. Bd.2: der Satz. Metzler, Stuttgart/Weimar, 308-

366, 384-410. 
• Sommerfeldt, K. E. (1988): Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. 

Bibliographisches Institut, Leipzig, 193-244. 
• Sommerfeldt, K. E./Starke, G. (1992): Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 

Niemeyer, Tübingen, 263-280. 
Ajánlott irodalom: 
• Eisenberg, P./Klosa, A. (Hg.) (1998): Duden - Die Grammatik. Bd.4. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Dürscheid, Ch. (2000): Syntax. Grundlagen und Theorien. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden. 
• Hentschel, E./ Weydt, H. (1994): Handbuch der deutschen Grammatik. de Gruyter, Berlin/New York. 
• Köller, W. (1988): Philosophie der Grammatik. Vom Sinn grammatischen Wissens. Metzler, Stuttgart. 

 
 

BNT 2240 Lexikológia és stilisztika (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hollós Zita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita 
Dr. Hessky Regina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók az elıadás keretében megismerkednek a német szókincs fogalmával, alapvetı rétegeivel és a 
szókincs elemei, elsısorban a szavak kodifikálásának különféle módozataival, illetve a szavak között fennálló 
lehetséges szemantikai kapcsolatokkal, valamint a szókincsen belül végbemenı különféle folyamatokkal, 
változásokkal és azok eredményeivel. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szókinccsel kapcsolatos általános ismeretek elsajátítása után részletesen tárgyaljuk a lexikális-szemantikai 
kapcsolatokat, amilyen pl. a szinonímia, antonímia, alá- és mellérendelés, továbbá a szómezı vagy szócsalád. 
Elıtérbe kerül a jelentés problematikája, melynek keretében nemcsak jelentésleírások, hanem a kontextus 
szerepe és az ezzel szorosan összefüggı stílusrétegek is a tematika részét képezik. Ezután bemutatásra 
kerülnek a szókincsen belül megfigyelhetı változások az idegen és jövevényszavak, a neologizmusok és az 
archaizmusok példáján, illetve a szóalkotás különféle fajtái, mint a szókincs bıvülésének lehetséges 
módozatai. Végül a szókincs kodifikálásának eredményeképpen létrejövı mővekkel, a szótárakkal, rövid 
történetükkel és fajtáival zárul az elıadássorozat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cruse, D.A. (Hg.) (2002): Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern 

und Wortschätzen. de Gruyter, Berlin/New York. 
• Hessky, R./Knipf, E. (1998): Lexikologie. Bd.1-2. Holnap, Budapest. 
• Lutzeier, P.R. (1995): Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Stauffenburg, Tübingen. 
• Römer, Ch./Matzke, B. (2003): Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Narr, Tübingen. 
• Schippan, Th. (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Niemeyer, Tübingen. 

Ajánlott irodalom: 
• Altmann, H./Kemmerling, S. (2000): Wortbildung fürs Examen. Westdt. Verl., Wiesbaden. 
• Schwarze, Ch./Wunderlich, D. (Hg.) (1985): Handbuch der Lexikologie. Athenäum, Königstein. 

 
 

BNT 2250 Szociolingvisztika és dialektológia (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hollós Zita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita 
Dr. Hessky Regina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A német nyelvre nagyon jellemzı a nyelvi sokszínőség. Bár Németországban, Ausztriában és Svájcban 
németül beszélnek, mindegyik nemzeti változatnak megvannak a maga sajátosságai, melyek rövid bemutatása 
az elıadás egyik fı célkitőzése. Nemcsak politikai, hanem egyéb (pl. területi vagy funkcionális) szempontok 
alapján is beszélhetünk a német nyelv különféle változatairól, melyek szintén az elıadás központi témáját 
képezik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nemzeti változatokon kívül (svájci és osztrák) megkülönböztethetünk dialektusokat, szociolektusokat, 
médiafüggı vagy funkcionális változatokat (köznyelv, irodalmi nyelv, sajtónyelv, szaknyelv stb.) és 
stílusokat/szövegfajtákat is. Mivel a nyelvi változatokkal foglalkozó kutatások elsısorban empirikusak, a 
hallgatók megismerkednek a szociolingvisztika legfontosabb gyakorlati kutatási módszereivel és ezenközben 
egy, a különféle változatokat magába foglaló szociolingvisztikai modellel is. Végül a nyelvi akadályok B. 
Bernstein által kidolgozott tézisével és annak W. Labov általi kritikájával zárul az elıadássorozat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ammon, U. u.a. (1987): Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und 

Gesellschaft. Bd.3.1. de Gruyter, Berlin/New York. 
• Löffler, H. (1994): Germanistische Soziolinguistik. Erich Schmidt, Berlin. 
• Schlieben-Lange, B. (1991): Soziolinguistik. Eine Einführung. Kohlhammer, Stuttgart. 
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Ajánlott irodalom: 
• Ammon, U. (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. de Gruyter, 

Berlin/New York. 
• Barbour, S./Stevenson, P. (1998): Variation im Deutschen: soziolinguistische Perspektiven. de Gruyter, 

Berlin/New York. 
 
 
 

BNT 2261 Fejlıdési tendenciák a mai német nyelvben (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hessky Regina 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hessky Regina 
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Olyan elméleti és gyakorlati nyelvi ismeretek közvetítése, amelyek a helyes nyelvszemlélet kialakítását segítik 
elı, általában a nyelvi változások megfelelı kezelését/értelmezését bemutatva. Ezzel egyenrangú cél a 
nyelvhasználatbeli konkrét változások nyomon követésével a gyakorlati nyelvtudás folyamatos „karbantartása” 
ill. fejlesztése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A nyelvi változások mozgatórugóit és mibenlétét taglaló korszerő elméletek (E. Coseriu ill. R. Keller) 
• A jelenkori fıbb nyelvfejlıdési tendenciák, nyelvi változások, egyfelıl a grammatikalizáció 

(morfoszintaktikai változások), másfelıl a lexikalizáció (neologizmusok, internacionalizmusok/ 
anglicizmusok) köré csoportosítva  

• Kitekintés a német nyelvterület nemzeti (német, osztrák, svájci) változatainak dinamikájára ill. 
kölcsönhatásaira 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Nyelvi anyag győjtése és elemzése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Coseriu, E. (1974): Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. Fink, 

München. 
• Heringer, H.J. u.a. (Hg.) (1994): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Université de la Sorbonne 

Nouvelle, Publications de l’Institut d’Allemand, Paris. 
• Keller, R. (1994): Sprachwandel. Francke, Tübingen/Basel. 
• Keller, R. (2004): Ist die deutsche Sprache vom Verfall bedroht? Unveröffentlichter Artikel, der mit 

besonderer schriftlicher Genehmigung des Autors im Semesterapparat zu Verfügung steht. 
• Polenz, P. von (1990): Nationale Varietäten der deutschen Sprache. In: International Journal of the 

Sociology of Language 83, 5-38. 
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BNT 2310 A német irodalom története 1700-1815 (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja, hogy felvillantsa a felvilágosodással elkövetkezı elementáris irodalmi korszak- illetve 
szemléletváltás összefüggésrendszerének jelentısebb mozzanatait, a kiváltó tényezıket, a weimari klasszika és 
a romantika idıszakával bezárólag. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megvitatásra kerül az egyes stílusirányzatok, szellemi mőhelyek, kiemelkedı személyiségek, jellemzı formák 
bemutatása mellett a korábbi korok szellemi örökségének értelmezése, aktualizálása, a történelmi szemlélet 
térhódítása és változása. Továbbá az esztétikai norma és az irodalmi produkció viszonya, ez utóbbi 
elmozdulása az eredetiség irányába. Kitérünk az irodalmi produkció és kommunikáció kapcsolatára, a 
közvetítı közeg, az irodalmi nyilvánosság és az esztétikai értékítélet formálódására, az irodalmi formák 
társadalmi jellegére. A stúdium résztvevıi képet kapnak a korszaknak a kánonhoz köthetı jelentıs irodalmi 
teljesítményeirıl. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balzer, Bernd/ Volker Mertens u.a. (Hrsg.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Meyers 

Lexikonverlag, Mannheim, Wien, Zürich.  
• Boor, Helmut de/ Richard Newald (1967-1983): Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 

zur Gegenwart Bd. 5-7. Beck, München. 
• Grimminger, Rolf (Hrsg.) (1980): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Bd. 3-4. Hanser, München.  
• Žmegač, Viktor (1996): Geschichte der deutschen Literatur Bd. I/1-2. 4. Aufl. Beltz Athenäum, 

Weinheim. 
Ajánlott irodalom: 
• Boor, Helmut de/ Richard Newald (1967-1983): Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 

zur Gegenwart Bd. 5-7. Beck, München. 
• Grimminger, Rolf (szerk.) (1980): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Bd. 3-4. Hanser, München.  
• Žmegač, Viktor (1996): Geschichte der deutschen Literatur Bd. I/1-2. 4. Aufl. Beltz Athenäum, 

Weinheim. 
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BNT 2311 A német irodalom története 1700-1815 (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
jegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja, hogy felvillantsa a felvilágosodással elkövetkezı elementáris irodalmi korszak- illetve 
szemléletváltás összefüggésrendszerének jelentısebb mozzanatait, a kiváltó tényezıket, a weimari klasszika és 
a romantika idıszakával bezárólag. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vonatkozó elıadás (BNT 2310) tematikájához szorosan kapcsolódó szeminárium az adott korszak 
reprezentatív, kanonizált mővein demonstrálja a stílusirányzatok, az egyes szellemi mőhelyek jellegzetességeit, 
a romantika kivételével elsısorban a lírai és drámai termésre helyezve a hangsúlyt. A reprezentatív 
személyiségek, jellemzı formák diszkurzív bemutatása mellett megvitatásra kerül a korábbi korok szellemi 
örökségének esztétikai recepciója, a történelmi szemlélet térhódítása. Súlyponti kérdés továbbá az esztétikai 
norma és az irodalmi produkció viszonya, ez utóbbi elmozdulása az eredetiség irányába. Kitérünk az irodalmi 
produkció és kommunikáció kapcsolatára, a közvetítı közeg, az irodalmi nyilvánosság és az esztétikai 
értékítélet formálódására, az irodalmi formák társadalmi jellegére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A mindenkori téma anyagismeretével felvértezve folyamatos részvétel és közremőködés a szemináriumi 
gyakorlati munkában tartalmas hozzászólásokkal, valamint kiselıadások tartásával. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balzer, Bernd; Volker Mertens (1990, Hrsg.) u.a.: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Meyers 

Lexikonverlag, Mannheim, Wien, Zürich.  
• Boor, Helmut de und Richard Newald: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 

Gegenwart Bd. 5-7. München: Beck 1967-1983. 
• Grimminger, Rolf (1980, Hrsg.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Bd. 3-4. Hanser, München.  
• Žmegač, Viktor (1996): Geschichte der deutschen Literatur Bd. I/1-2. 4. Aufl. Beltz Athenäum, 

Weinheim. 
• Boor, Helmut de; Heger, Hedwig usw. (1983, Hrsg.): Die Deutsche Literatur vom Mittelalter bis zum 20. 

Jahrhundert. Texte und Zeugnisse. Bd. IV. (18. Jh.); Bd. V/1, V/2 (Sturm und Drang. Klassik, Romantik). 
München: dtv. 

• Szász Ferenc (1999, szerk.): Deutschsprachige Gedichte. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
Ajánlott irodalom: 
• A fent felsorolt kötetekbıl a vonatkozó részek 
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BNT 2320 A német irodalom története 1815-1910 (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás áttekintést nyújt a német irodalom fıbb korszakairól és irányzatairól a késıi romantikától a 
századfordulóig (a késıi romantika, Vormärz/Biedermeier, poétikus realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, 
impresszionizmus, esztéticizmus, szecesszió, neoromantika stb.). Tárgyalja az irodalomban jelentkezı új 
filozófiai nézeteket (mint pl. pozitivizmus, empiriokriticizmus, Nietzsche) és a klasszikus formák 
felbomlásával létrejövı új formákat (mint pl. a lírai egyfelvonásos, a monológnovella, a semleges elbeszélı, a 
cselekmény nélküli regény, stb.). Kitér a német, az osztrák és a svájci irodalom egymáshoz való viszonyára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Irodalmi irányzatok, filozófiai áramlatok, irodalmi formák kialakulása és elterjedése a német nyelvő 
irodalmakban a XIX. század elejétıl a XX. század elejéig. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szász Ferenc (szerk.) (1999): Deutschsprachige Gedichte. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács László (szerk.) (1995): Deutschsprachige Erzählungen. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár 
• Az elıadás olvasmánylistájának anyaga  

Ajánlott irodalom: 
• Bernd Balzer/ Volker Mertens (szerk.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Meyers 

Lexikonverlag, Mannheim/ Wien/ Zürich. 
• Brenner, Peter J. (2004): Neue deutsche Literaturgeschichte. Niemeyer, Tübingen. 
• Grimminger, Rolf (szerk.) (1980): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Hanser, München. 
• Kafitz, Dieter (21989): Grundzüge einer Geschichte des deutschen Dramas von Lessing bis zum 

Naturalismus. Athenäum, Frankfurt am Main. 
• Martini, Fritz (1981): Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 1848-1898. Stuttgart. 
• Sprengel, Peter (1998): Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900. Von der Reichsgründung 

bis zur Jahrhundertwende. Beck, München. 
 

BNT 2321 A német irodalom története 1815-1910 (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium az elıadás anyagát követi, és mőelemzések segítségével mutatja be az elıadásban tárgyalt 
jelentıs korszakokat és irányzatokat a késıi romantikától a századfordulóig (a késıi romantika, 
Vormärz/Biedermeier, poétikus realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, esztéticizmus, 
szecesszió, neoromantika stb.). Tartalmi, stiláris és formai elemzések segítségével kitér az irodalomban 
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jelentkezı új filozófiai nézetekre (mint pl. pozitivizmus, empiriokriticizmus, Nietzsche) és a klasszikus formák 
felbomlásával létrejövı új formákra (mint pl. a lírai egyfelvonásos, a monológnovella, a semleges elbeszélı, a 
cselekmény nélküli regény, stb.). Tárgyalja a német irodalom és az osztrák és a svájci irodalom egymáshoz 
való viszonyát is.        
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A bevezetı jellegő szeminárium a szövegközeli elemzéseken keresztül felkészít az irodalmi szövegek mőfaji 
sajátosságainak, a különbözı stílusirányzatok jegyeinek felismerésére. Az irodalmi szövegeket minden esetben 
tágabb irodalom- és kultúrtörténeti kontextusban is elhelyezzük. A szövegelemzések során figyelembe vesszük 
az egyes elméleti megközelítések adta értelmezési lehetıségeket és teret adunk a szövegek különbözı 
olvasatainak is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szász Ferenc (1999, szerk.): Deutschsprachige Gedichte. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács László (1995, szerk.): Deutschsprachige Erzählungen. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár 
• Az olvasmánylista anyaga 

Ajánlott irodalom: 
• Aust, Hugo (1990): Novelle. Metzler, Stuttgart. 
• Kafitz, Dieter (21989): Grundzüge einer Geschichte des deutschen Dramas von Lessing bis zum 

Naturalismus. Athenäum, Frankfurt am Main. 
• Martini, Fritz (1981): Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 1848-1898. Stuttgart. 
• Pfister, Manfred (¹¹2003): Das Drama. Fink, München (UTB 580) 
• Sprengel, Peter (1998): Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900. Von der Reichsgründung 

bis zur Jahrhundertwende. Beck, München. 
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BNT 2330 A német irodalom története 1910-tıl napjainkig (e.a.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0  
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Kovács Edit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
zh, szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja a német nyelvő országok irodalmának összefoglaló áttekintése az expresszionizmus 
korszakától napjainkig.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az irodalomtörténeti kronológiát követı elıadások tárgyalják az expresszionizmus megjelenését az egyes 
irodalmi mőfajokban, az elsı világháborút követı évek sokszínő irányzatait, az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlását követı nosztalgikus irodalmat, a Neue Sachlichkeit térhódítását, a háborút megelızı idıszak, az 
emigráció és a belsı emigráció politikai irodalmát, a náci Németország kultúrpolitikáját, a német múlt 
feldolgozására tett intellektuális kísérleteket. A rendelkezésre álló idı rövidsége miatt a 1945 utáni korszak 
feldolgozása tematikus súlypontokra (pl. nıi irodalom, globalizációs kérdések), fıbb tendenciákra (pl. Neue 
Innerlichkeit), illetve egyes kiemelkedı személyiségek (pl. Frisch, Dürrenmatt, Böll, Grass, Walser, Handke, 
Bernhard, Bachmann) munkásságára koncentrálódik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balzer, Bernd/ Volker Mertens u.a. (Hg.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Meyers 

Lexikonverlag, Mannheim/ Wien/ Zürich.  
Ajánlott irodalom: 
• Grimminger, Rolf (1980) (szerk.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Hanser, München. 
• Barner, W. (1994): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München. 
• Emmerich, W. (1996): Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig. 
• Ingo Leiß und Hermann Stadler (1997): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 8. Wege in die Moderne 1890-

1918. dtv, München. 
• Riegel, Paul und Rinsum, Wolfgang (2000): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 10. Drittes Reich und Exil. 

dtv, München. 
• Schmidt-Dengler, Wendelin (1995): Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-1990. 

Salzburg. 
• Schnell, R. (1993): Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945.Stuttgart. 
• Weyergraf, Bernhard (1995): Literatur der Weimarer Republik. dtv, München. (=Hansers 

Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd.8.) 
• Zeyringer, Klaus (1999): Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. 

Innsbruck. 
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BNT 2331 A német irodalom története 1910-tıl napjainkig (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30  
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Kovács Edit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás szakmai koncepcióját követı szeminárium során a XX-XXI. századi német nyelvő irodalom 
kiemelkedı szerzıinek mőveit, illetve az irodalmi kánon kulcsfontosságú szövegeit elemezzük. A volt NSZK, 
NDK, Ausztria és Svájc irodalmából merítünk, törekedve arra, hogy az egyes német nyelvő kultúrák képviselıi 
lehetıleg azonos súllyal jelenjenek meg.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A bevezetı jellegő szeminárium a szöveg közeli elemzéseken keresztül felkészít az irodalmi szövegek mőfaji 
sajátosságainak, a különbözı stílusirányzatok jegyeinek felismerésére. Az irodalmi szövegeket minden esetben 
tágabb irodalom- és kultúrtörténeti kontextusban is elhelyezzük. A szövegelemzések során figyelembe vesszük 
az egyes elméleti megközelítések adta értelmezési lehetıségeket és teret adunk a szövegek különbözı 
olvasatainak is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Szemináriumi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kötelezı olvasmánylistán szereplı mővek 
Ajánlott irodalom: 
• Grimminger, Rolf (1980) (szerk.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Hanser, München. 
• Barner, W. (1994): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München. 
• Emmerich, W. (1996): Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig. 
• Ingo Leiß und Hermann Stadler (1997): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 8. Wege in die Moderne 1890-

1918. dtv, München. 
• Riegel, Paul und Rinsum, Wolfgang (2000): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 10. Drittes Reich und Exil. 

dtv, München. 
• Schmidt-Dengler, Wendelin (1995): Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-1990. 

Salzburg. 
• Schnell, R. (1993): Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945.Stuttgart. 
• Weyergraf, Bernhard (1995): Literatur der Weimarer Republik. dtv, München. (=Hansers 

Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd.8.) 
• Zeyringer, Klaus (1999): Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. 

Innsbruck. 
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BNT 2341 Tudományos szövegek olvasása (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Fülöp József 
Dr. Kovács Edit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Bevezetı jellegő szeminárium az irodalomtudományi szakszövegek olvasásának, feldolgozásának 
technikájába. A szeminárium során a hallgatók megismerkedhetnek az irodalomtudományi diskurzus 
szakterminológiájával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Irodalomtudományi értekezésekbıl válogatott szemelvények segítségével készítjük fel a hallgatókat késıbbi, 
elmélyültebb irodalomtudományi tanulmányaikra. A leendı bölcsészek számára elengedhetetlenül szükséges, 
hogy felismerni, értelmezni és kreatívan alkalmazni tudja a tudományágra jellemzı alapvetı terminus 
technicusokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (Hrsg.) (1996): Textsorten I. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Erster Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (Hrsg.) (1997): Textsorten II. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Zweiter Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács, László/ Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (Hrsg.) (2001): Textsorten III. Zur Einführung in das Studium 

der neueren deutschen Literatur. Dritter Teil. Zur Literaturkritik und Interpretation. Kodolányi János 
Fıiskola, Székesfehérvár. 

Ajánlott irodalom: 
• Arnold, Heinz-Ludwig/ Detering, Heinrich (Hrsg.) (2003): Grundzüge der Literaturwissenschaft. dtv, 

München.  
• Baasner, Rainer/ Zens, Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Eagleton, Terry (1988): Einführung in die Literaturtheorie. Metzler, Stuttgart. 

 
 

BNT 2410 Mővészeti kommunikáció (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a kommunikációelméleti alapfogalmakkal, a közvetlen emberi 
kommunikáció jelenségvilágával, csatornáival, dinamikai elveivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A közvetlen emberi kommunikáció fogalomköre és jelenségei. A kommunikáció általános elméleti modellje – 
a kétszemélyes szituáció szempontjából. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális 
csatornák I.: mimika, tekintet. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák II.: 
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vokalitás. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák III.: gesztusok, érintés, 
testtartás. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák IV.: proxemika, kinezika. 
A közvetlen emberi kommunikáció csatornái II. A kulturális szignálok kommunikatív jelentısége. A közvetlen 
emberi kommunikáció csatornái III. A verbális csatorna. A kommunikáció dinamikai alapelvei.  A 
metakommunikáció jelensége és szerepe.  „Stratégia” és „taktika” a közvetlen kommunikációban – a 
tudatosság problémája.  A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a rádióban és a televízióban.  A 
közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a pedagógiai szituációban.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (1997) (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, 

Budapest.  
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 
• Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula. Budapest. 
• Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General Press. 

é.n. 48-63. 
• Frank, L. K.: Taktilis kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General Press. é.n. 64-73. 
• Scheflen: A. E.: A testtartás mint kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General 

Press. é.n. 74-91. 
• Schegloff, E. A.: A társalgás kezdetén. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General Press. é.n. 108-

132. 
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BNT 2420 Bevezetés a kultúratudományba (e.a.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja, hogy körüljárja a kultúra fogalmát, megismertesse a hallgatókat a kultúratudományok egyes 
területeivel. Foglalkozik a jelek szerepével és típusaival, tárgyalja az egyes médiumok jelentıségét a 
kultúrában, elsısorban a szóbeliséget és írásbeliséget, a szöveget és a képet, valamint ezek egymásra gyakorolt 
hatásait. Bepillantást ad a testdiskurzusok, mint pl. test, lélek és szellem fogalmaiba illetve a 
kultúratudományok és a gender-kutatás fıbb kapcsolódási pontjaiba. Ezen kívül súlyt helyez az emlékezet és 
az identitás fogalomkörére a kultúratudományokban, de figyelmet fordít az idegenség problémakörére 
(értékrend, sztereotípiák, kulturális konfliktusok) és a kultúrtranszfer jelenségeire is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A stúdium felkelti azt az igényt, hogy a hallgatók a kultúrális jelenségeket a maguk komplex horizontján 
értelmezzék. Tudatosítja bennük az egyes tudományterületek közötti összefüggéseket és felhívja figyelmüket 
az egyes diszciplinák szigorúan vett határain túlmutató kérdésfeltevésekre is. Segít abban, hogy a hallgatók 
nyitottá váljanak korunk aktuális kulturális jelenségeire, folyamataira. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assmann, Aleida (²2008): Einführung in die Kulturwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Böhme, Hartmut (2002): Orientierung Kulturwissenschaft. Rowohlt, Reinbek. 
• Daniel, Ute (2001): Kompendium Kulturgeschichte. Suhrkamp, Frankfurt. 
• Nünning, Ansgar/ Nünning, Vera (szerk.) (2003): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische 

Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Metzler, Stuttgart/ Weimar. 
Ajánlott irodalom: 
• Assmann, Aleida (²2008): Einführung in die Kulturwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Böhme, Hartmut (2002): Orientierung Kulturwissenschaft. Rowohlt, Reinbek. 
• Daniel, Ute (2001): Kompendium Kulturgeschichte. Suhrkamp, Frankfurt. 
• Hansen, Klaus P. (1995): Kultur und Kulturwissenschaft. Francke, Tübingen. 
• Kittler, Friedrich (2000): Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft. Fink, München. 
• Nünning, Ansgar/ Nünning, Vera (szerk.) (2003): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische 

Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Metzler, Stuttgart/ Weimar. 
 
 

BNT 2430 Vizuális kultúra (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Németh István 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A bölcsészeti képzés elengedhetetlen feltétele egy alapozó jellegő bevezetı elıadás a mővészettörténetbe. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a különbözı bölcsész-szakok hallgatói számára áttekintést nyújtani az európai mővészet nagy 
stíluskorszakairól, az egyes korszakok, izmusok, illetve helyi iskolák legjelentısebb képviselıirıl, s ezzel 
párhuzamosan nagy vonalakban ismertetni a mővészettörténeti kutatás különbözı módszereit, stíluskritika, 
ikonográfia, ikonológia, stb.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. Hrsg. Von der Lexikonredaktion des Verlags F. A. Brockhaus. 

2001, Mannheim, Leipzig. 
• Musik. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. Hrsg. Von der Lexikonredaktion des Verlags F. A. Brockhaus. 

2001, Mannheim, Leipzig. 
Ajánlott irodalom: 
• Hauser, Arnold (1980): A mővészet és irodalom társadalomtörténete. Gondolat, Budapest. 
• Bauer, Roger (Hrsg.)(1977): Fin de siecle. Zu Literatur und Kunst der Jahrhundertwende. Klostermann, 

Frankfurt a. M. 
• Belting, Hans (2006): A mővészettörténet  vége. Atlantisz, Budapest. 

 
 

BNT 2441 Kultúra és medialitás 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házidolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja, hogy a német irodalom (beleértve a nyomtatást, kiadói tevékenységet ill. az olvasás 
körülményeit) és a képi médiumok jellemzı kapcsolódási pontjai közül ismertessen néhányat.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megvitatjuk az irodalmi szöveg és a színházi elıadás kapcsolatát ill. különbségeit, mindkettı sajátos 
lehetıségeit, továbbá a színházi megjelenítés képi ábrázolásának konvencióit. Kitérünk a kép, mint az irodalom 
„alapanyagának” és az irodalom mint a képalkotás eszközének kérdésére, ez utóbbi esetben a filmes 
képalkotást ill. ennek új eszköztárát is érintjük. Az áttekintés révén egy állandóan mozgásban lévı recepciós 
közeg is megmutatkozik.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• zh 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bolz, Norbert (1994): Das kontrollierte Chaos. Vom Humanismus zur Medienwirklichkeit. Econ, 

Düsseldorf. 
• Chartier, Roger/ Cavallo, Guglielmo (szerk.) (1999): Die Welt des Lesens: Von der Schriftrolle zum 

Bildschirm. Campus, Frankfurt/ New York. 
• Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Bd 1-2. Suhrkamp, Frankfurt am Main. 
• Wittmann, Reinhard (1998): Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. Beck, München.  

Ajánlott irodalom: 
• Fischer-Lichte, Erika/ Schönert, Jörg (Hrsg.) (1999): Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts: 

Inszenierung und Wahrnehmung von Körper – Musik – Sprache. Göttingen, Wallstein. (Das achtzehnte 
Jahrhundert: Supplementa; 5) 
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BNT 2442 Kultúra és medialitás 2. (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házidog., 
teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A bevezetı jellegő elsı elıadásokon megvilágosítjuk a század hajnalán kibontakozó új mővészeti ág, a 
filmmővészet születésének és fejlıdésének körülményeit, valamint kitekintünk a filmesztétika jelesebb 
képviselıire, akik teoretikus figyelmükkel járultak hozzá a mozgókép mővészetének kritikájához és 
népszerősítéséhez.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Sorra vesszük azoknak a rendezıknek a sorát, akik megalkották ebben a korszakban a legfontosabb újításokat 
és alkotásokat. Az órákon kiemelt hangsúlyt kap a vizuális kultúra ezen radikális változásának 
kihangsúlyozása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 
• Adott esetben filmklubok látogatása. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Béla (1984): A látható ember. Gondolat, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Bazin, André (1999): Mi a film? Osiris, Budapest. 
• Gács Anna, Gelencsér Gábor (szerk.) (2000): Adoptációk: Film és irodalom egymásra hatása. József 

Attila Kör, Budapest. 
• Hevesy Iván (1993): A némafilm egyetemes története, 1895-1929. Magyar Filmintézet, Budapest. 
• Nielsen, Asta (1961): Die schweigende Muse. Hinstorff, Rostock. 
• Vajdovich Györgyi (szerk.) (2004): A kortárs filmelmélet útjai: Szöveggyûjtemény. Budapest: Új 

Palatinus. 
 
 
 
 

BNT 3110 Irodalmi szövegek interpretációjának módszerei (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Klemm László 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a XIX. sz. második felétıl napjainkig terjedı idıszak irodalomtudományi módszereit tekinti át. 
Felvonultatja és bemutatja az irodalmi szövegek különbözı megközelítési, értelmezési eljárásait. Összeveti az 
egyes módszerek egymáshoz képesti hangsúlyeltolódásait és fıbb állításait. Célja, hogy a hallgatók 
megismerjék és elsajátítsák az irodalmi szövegek interpretációjának elméleteit, hogy azután a gyakorlatban - 
szakdolgozatuk elkészítése során - is alkalmazni tudják ezeket.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megismerteti a hallgatókat a legjelenetısebb irodalomtudományi elméletekkel, módszerekkel. Bemutatja ezek 
alkalmazási lehetıségeit, elméleti tájékozottságot ad, hogy a hallgatók a késıbbiekben, esetleg a bemutatott 
megközelítések közül választva, teoretikusan megalapozott szemináriumi és szakdolgozatokat készíthessenek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1996): Textsorten I. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Erster Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1997): Textsorten II. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Zweiter Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács, László/ Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (2001): Textsorten III. Zur Einführung in das 

Studium der neueren deutschen Literatur. Dritter Teil. Zur Literaturkritik und Interpretation. Kodolányi 
János Fıiskola, Székesfehérvár. 

Ajánlott irodalom: 
• Arnold, Heinz-Ludwig, Detering, Heinrich (szerk.) (2003): Grundzüge der Literaturwissenschaft. dtv, 

München.  
• Baasner, Rainer/ Zens, Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Eagleton, Terry (1988.): Einführung in die Literaturtheorie. Metzler, Stuttgart. 
• Zima, Peter V. (1992): Komparatistik. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft.. Francke, 

Tübingen. 
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BNT 3111 Irodalmi szövegek interpretációjának módszerei (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Klemm László 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium a XIX. sz. második felétıl napjainkig terjedı idıszak irodalomtudományi módszereit mutatja 
be egy irodalmi szövegen. Megvizsgáljuk az eltérı értelmezési eljárások lehetséges alkalmazását és ennek 
eredményeit egy kiválasztott irodalmi mő elemzése kapcsán. A tantárgy célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban 
is önállóan tudják alkalmazni a különbözı szövegértelmezési módszereket.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Irodalmi szövegek önálló elemzése különbözı irodalomtudományi módszerek segítségével. A szeminárium 
során a hallgatók kipróbálhatják a különféle értelmezési lehetıségeket, és a kiválasztott mő több irányból 
történı megközelítése révén maguk is meggyızıdhetnek az irodalmi szövegek nyitottságáról, az értelmezési 
lehetıségek széles skálájáról. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1996): Textsorten I. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Erster Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1997): Textsorten II. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Zweiter Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács, László/ Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (2001): Textsorten III. Zur Einführung in das 

Studium der neueren deutschen Literatur. Dritter Teil. Zur Literaturkritik und Interpretation. Kodolányi 
János Fıiskola, Székesfehérvár. 

• Baasner, Rainer, Zens, Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 
Erich Schmidt Verlag, Berlin. 

Ajánlott irodalom: 
• Arnold, Heinz-Ludwig/ Detering, Heinrich (2003) (szerk.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. dtv, 

München.  
• Baasner, Rainer/ Zens, Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Bogdal, Klaus-Michael (szerk.) (²2005): Neue Literaturtheorien in der Praxis. Textanalysen von Kafkas 

„Vor dem Gesetz”. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen. 
• Eagleton, Terry (1988.): Einführung in die Literaturtheorie. Metzler, Stuttgart. 
• Lörke, Tim/ Müller, Christian (szerk.) (2006): Vom Nutzen und Nachteil der Theorie für die Lektüre. Das 

Werk Thomas Manns im Lichte neuer Literaturtheorien. Königshausen&Neumann, Würzburg 
• Wellbery, David E. (szerk.) (1993): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht Modellanalysen am 

Beispiel von Kleists Das Erdbeben in Chili. Beck, München. 
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BNT 3120 Protestáns hagyományok a német irodalomban (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás bemutatja a protestantizmus eszméinek kialakulását és európai elterjedését, valamint a német 
irodalomra gyakorolt hatását. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás áttekintést nyújt a reformáció szükségességének okairól, az elismeréséhez vezetı politikai 
harcokról, a reformáción belül kialakult különbözı nézetek ütközéseirıl, a tanok európai elterjedésének 
folyamatáról, a kultúrára (elsısorban az iskolaügyre) és a mővészetekre (irodalom, festészet, egyházi zene) 
gyakorolt hatásáról a 16. században. A felvilágosodás korában az emancipáció sokarcú tematizálása, a 
pietizmus, az érzékenység, a „Bildungsbürgertum” ideálja, egyáltalán a tudás kultusza protestáns indíttatásra 
vezethetıek vissza. A kultúra médiumainak elterjedése, különösen az olvasási kultúra térnyerése (ld. könyv- és 
folyóirat kiadás, olvasókörök, közkönyvtárak) is szorosan ide kapcsolódik. Kitérünk a mőfaji választások és 
lehetıségek tudásközvetítı funkciójára és intenciójára, a képzettség és társadalmi elkötelezettség, a 
családmodell ill. –ideál kérdésére, az irodalom alternatív eszkatologikus formáira, a kor jellemzı világnézeti 
diskurzusainak irodalmi megnyilvánulásaira – elsısorban a lutheri és a kálvini reformáció, ill. a katolikus 
álláspont megjelenítésében. A polgárság irodalmát erıs szálak főzték a protestáns etikához. Az elıadás 
bemutatja, hogyan érvényesül a protestáns erkölcsfelfogás a német irodalom polgárábrázolásában Albrecht von 
Haller tankölteményeitıl, Goethe fejlıdési regényén, a nagy realisták (Storm, Keller, Fontane) elbeszélı 
mővészetén keresztül Thomas Mann polgárfelfogásáig és Günter Grass Németország-képéig. A stúdium a 
résztvevık azon képességét fejleszti, hogy egy adott korszak bizonyos irodalmi produkcióit egy összetett 
világnézeti közegben tudják értelmezni.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Aner, Karl (1964): Theologie der Lessingzeit. Halle 1929. Nachdr. Hildesheim.  
• Brückner, Wolfgang (szerk.) (1974): Volkserzählung und Reformation: Ein Handbuch zur Tradierung und 

Funktion von Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus. Schmidt, Berlin. 
• Burger, Heinz Otto (1969): Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im europäischen 

Kontext. Athenaion, Bad Homburg v.d.H. 
• Könneker, Barbara (1975): Die Literatur der Reformationszeit. Kommentar zur einer Epoche. Winkler, 

München. 
• Maier, Johann Erich (1998): Gnade und Ästhetik. Von der Wiedergeburt zur Gnadenpoetik. Frankfurt am 

Main. 
• Miersemann, Wolfgang/ Busch, Gudrun (szerk.) (2002): Pietismus und Liedkultur. Verlag der 

Franckeschen Stiftung Halle im Max Niemeyer Verl., Tübingen 
• Schröder, Christel Matthias (szerk.) (1988): Klassiker des Protestantismus. 8 Bde. (Bremen: Schünemann 

1962-1967.) [Reprint:] Brockhaus, Wuppertal. 
• Troeltsch, Ernst (2001): Schriften zur Bedeutung des Protestantismus für die moderne Welt (1906-1913). 

Kritische Gesamtausgabe. Bd. 8. de Gruyter, New York / Berlin. 
• Weber, Max (1905): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.  
• Wunderlich, Werner (szerk.) (1989): Der literaische Homo oeconomicus. Vom Märchenhelden zum 

Manager. Beiträge zum Ökonomieverständnis in der Literatur. Paul Haupt, Bern / Stuttgart. 
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BNT 3121 Protestáns hagyományok a német irodalomban (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium részben teljes szövegek, részben részletek olvasásával és értelmezésével betekintést nyújt a 
reformáció erkölcsi, teológiai és társadalmi gondolatvilágába, valamint az irodalom nyelvi és stilisztikai 
jellegzetességének megismerésébe. A szeminárium célja, hogy felhívja a figyelmet a protestáns hagyományok 
intenzív jelenlétére a német irodalomban, illetve megvizsgálja az irodalomban is végbemenı nyelvi, mővészi 
szekularizációs folyamatok mellett a vallásos hagyomány továbbélését.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében feldolgozzuk pl. Luther alapvetı traktátusait, olyan jelentıs hatású mőveket, mint a 
Historia von D. Johann Fausten címő népkönyv. A huszadik század termésébıl bemutatjuk többek között 
Goethe, a polgári realisták, Thomas Mann, Gottfried Benn, Hermann Hesse és Günter Grass kiválasztott 
szövegeit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az olvasmánylista tartalma 
• referátum, házi dolgozat   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Aner, Karl (1964): Theologie der Lessingzeit. Halle 1929. Nachdr. Hildesheim.  
• Brückner, Wolfgang (szerk.) (1974): Volkserzählung und Reformation: Ein Handbuch zur Tradierung und 

Funktion von Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus. Schmidt, Berlin. 
• Burger, Heinz Otto (1969): Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im europäischen 

Kontext. Athenaion, Bad Homburg v.d.H. 
• Könneker, Barbara (1975): Die Literatur der Reformationszeit. Kommentar zur einer Epoche. Winkler, 

München. 
• Maier, Johann Erich (1998): Gnade und Ästhetik. Von der Wiedergeburt zur Gnadenpoetik. Frankfurt am 

Main. 
• Miersemann, Wolfgang/ Busch, Gudrun (szerk.) (2002): Pietismus und Liedkultur. Verlag der 

Franckeschen Stiftung Halle im Max Niemeyer Verl., Tübingen 
• Schröder, Christel Matthias (szerk.) (1988): Klassiker des Protestantismus. 8 Bde. (Bremen: Schünemann 

1962-1967.) [Reprint:] Brockhaus, Wuppertal. 
• Troeltsch, Ernst (2001): Schriften zur Bedeutung des Protestantismus für die moderne Welt (1906-1913). 

Kritische Gesamtausgabe. Bd. 8. de Gruyter, New York / Berlin. 
• Wunderlich, Werner (szerk.) (1989): Der literaische Homo oeconomicus. Vom Märchenhelden zum 

Manager. Beiträge zum Ökonomieverständnis in der Literatur. Paul Haupt, Bern / Stuttgart. 
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BNT 3131 Irodalmi szövegek olvasása (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fülöp József 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
Dr. Klemm László 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Ritz Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a német irodalom kiemelkedı jelentıségő mővei közül válogatunk. A mővek 
kiválasztásánál mőfajtörténeti, tartalmi, formai, stilisztikai szempontok játszanak szerepet, attól függıen, hogy 
mely vonatkozásban jelentett a mő megjelenése valami újat, a késıbb születı alkotások számára mintát adót, 
meghatározót. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A foglalkozások célkitőzése, hogy megismertesse a hallgatókat a német irodalom egy-egy fıbb áramlatával, 
formai, tartalmi sajátosságaival és tudatosítsa az egyes német nyelvő országok irodalma között megfigyelhetı 
hangsúlyeltolódásokat, a közös vonások mellett jelenlevı egyéni sajátosságokat. A szeminárium az elızı 
félévben megismert irodalomtudományi módszerek segítségével vizsgálja az eltérı értelmezési eljárások 
lehetséges alkalmazását és ennek eredményeit. A tantárgy célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is önállóan 
tudják alkalmazni a különbözı szövegértelmezési módszereket.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kijelölt szövegek, szemelvények olvasása 
• A kiválasztott mőveket tárgyaló irodalomtörténeti háttértanulmányok olvasása 
• Házi dolgozat elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1996): Textsorten. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Erster Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (1997): Textsorten. Zur Einführung in das Studium der neueren 

deutschen Literatur. Zweiter Teil. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár. 
• Kovács, László/ Kurdi, Imre/ Szász, Ferenc (szerk.) (2001): Textsorten. Zur Einführung in das Studium 

der neueren deutschen Literatur. Dritter Teil. Zur Literaturkritik und Interpretation. Kodolányi János 
Fıiskola, Székesfehérvár. 

• Aust, Hugo (1990): Novelle. Metzler, Stuttgart. 
• Pfister, Manfred (¹¹2003): Das Drama. Fink, München (UTB 580).  

Ajánlott irodalom: 
• Petersen, J.H.(1993): Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Metzler, Stuttgart. 
• Pfister, Manfred (¹¹2003): Das Drama. Fink, München (UTB 580).  
• Rath, Wolfgang (2000): Die Novelle. Konzept und Geschichte. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen (UTB 

2122). 
• Schärf, Christian (2001): Der Roman im 20. Jahrhundert. Metzler, Stuttgart. 
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BNT 3210 Szövegnyelvészet és pragmatika (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 
Dr. Uzonyi Pál 
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

teszt 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A „Szövegnyelvészet és szaknyelvek” c. választható szakképzési modul részeként ez a tantárgy elıadás 
formájában ismerteti meg a hallgatókat a szöveg nyelvészeti értelmezésével, a szövegnyelvészet 
alapfogalmaival, ill. a szöveg és a nyelvhasználat körülményeinek összefüggésével. Ezek az ismeretek 
szükségesek a modul többi, gyakorlat jellegő tantárgyának megalapozásához. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadásokon a hallgatók megismerkednek a szövegnyelvészet pragmatikai vonatkozásaival. A szóbeli 
kommunikáció során elhangzó dialogikus szövegek pragmatikai vizsgálata, az illokúció, a beszédaktusok 
áttekintı bemutatása után a kurzus tematikája az írott szövegfajtákkal folytatódik. Az írott szöveg értelmezése, 
koherenciája többek között az író és az olvasó kilététıl, a keletkezés, felhasználás, elolvasás nyelven kívüli 
körülményeitıl is függ, tehát olyan tényezıktıl, amelyek többnyire nem találhatók meg közvetlenül a 
szövegben (elıfeltevések, implikációk).  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, a szakirodalom olvasása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bartha, M. u.a. (Hg.) (1994): Äußerungen - Texte - Gespräche. Eine Einführung in ihre linguistische 

Beschreibung. ELTE, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Brandt, M./Rosengren, I. (1992): Zur Illokutionsstruktur von Texten. In: Zeitschrift für 

Literaturwissenschaft und Linguistik 22. H.86, 9-51. 
• Breuer, D. (1974): Einführung in die pragmatische Texttheorie. Fink, München.  
• Dressler, W. (1972/1987): Einführung in die Textlinguistik. Niemeyer, Tübingen. 
• Engel, U. (1988): Deutsche Grammatik. Julius Groos, Heidelberg. 
• Meibauer, J. (1999): Pragmatik. Stauffenburg, Tübingen. 
• Sandig, B. (1986): Stilistik der deutsche Sprache. de Gruyter, Berlin/New York. 
• Weinrich, H. (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim u.a.  
• Wunderlich, D. (1970): Die Rolle der Pragmatik in der Linguistik. In: Deutschunterricht 22/4, 5-41. 

 
 

BNT 3211 Szövegnyelvészet és pragmatika (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 
Dr. Uzonyi Pál 
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

teszt 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium egyik célja, hogy a résztvevık megfelelı jártasságot szerezzenek a képzési profil 
szempontjából különösen fontos írásos szövegtípusok létrehozásában, továbbá megismerjék és alkalmazni 
tudják az ehhez szükséges nyelvi, stilisztikai kifejezıeszközöket, valamint meg tudjanak felelni a formai 
követelményeknek. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében különbözı szövegtípusok, pl. a hivatalos és magánlevél, illetve az írott sajtóban 
gyakori szövegtípusok (vezércikk, glossza, interjú stb.), reklámszöveg-írás, távirat megszövegezése, pályázati 
szöveg, ajánlás stb. elkészítése áll a középpontban. A gyakorlati munka elsı fázisában a hallgatók megfelelı 
szövegmintákat győjtenek, ezeket nyelvi-stiláris és formai szempontból elemzik, majd a megjelölt 
témakörökben saját „szöveggyőjteményt” állítanak össze. A másik súlypont az interaktív mediális 
kommunikáció (chat, SMS) sajátos nyelvi eszközeinek megismerése és alkalmazása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brinker, K. (2001): Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich 

Schmidt, Berlin. 
• Fix, U. u.a. (2003): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang, 

Frankfurt. 
• Lenk, Hartmut E.H. (1993): Praktische Textsortenlehre. Univ. Verl., Helsinki. 
• Weinrich, H. (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim. 

Ajánlott irodalom: 
• Häusermann, J. (2001): Journalistisches Texten. UVK-Verl., Konstanz. 
• Weischenberg, S. u.a. (2005): Handbuch Journalismus und Medien. UVK-Verl., Konstanz. 
• Aktuális autentikus szövegek. 

 
 
 

BNT 3220 Szaknyelvek és nyelvi jellemzıik (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanegység célja, hogy a képzési követelmények szempontjából különösen fontos területek szakmailag 
adekvát nyelvhasználatának példáján egyrészt elméleti áttekintést nyújtson a szaknyelvkutatásról, annak 
fogalmi rendszerérıl, és megismertesse a hallgatókat ezek legújabb eredményeivel. Emellett gyakorlati 
útmutatást is ad, amelynek segítségével a hallgatók megismerik a szaknyelvek helyes használatához szükséges 
információkat, ezek fellelhetıségét és felhasználási módját. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus áttekinti az általános kommunikáció ill. a képzési irányoknak megfelelı legfontosabb területeket (pl. 
politika, közélet, közgazdaság, jog, idegenforgalom, környezetvédelem), ezek nyelvhasználatát. Információt 
nyújt a szaknyelvek hármas tagolásáról (terminológia, szakmai köznyelv, szakmai közvetítı nyelv), valamint 
kitér a szaknyelv és a köznyelv közötti kölcsönhatásokra. Végül rendszerezi a fent említett szakterületek 
lexikai,  szintaktikai és stilisztikai sajátosságait, összegzi a helyes használathoz nélkülözhetetlen 
információszerzés és információkezelés hagyományos módjait és legújabb segédeszközeit. Bemutatja a 
hallgatóknak a különféle szakszótárakat, terminológiai győjteményeket, számítógépes adatbankokat és 
felkészít ezek megfelelı alkalmazására, aktuális szövegek és kézikönyvek bemutatásával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• teszt  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  



 

| 727 | 

 

Ajánlott irodalom: 
• Fülöp, G. (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.  
• Häusermann, J. (2001): Journalistisches Texten. UVK-Verl., Konstanz. 
• Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E. (1998-1999), Fachsprachen. Ein internationales 

Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, 2 Halbbde. Mouton de Gruyter, 
Berlin. (HSK 14) 

• IFRS Die amtlichen EU-Texte Englisch-Deutsch 2005. Textausgabe IDW 2005. 
• Lenk, Hartmut E.H. (1993): Praktische Textsortenlehre. Univ. Verl., Helsinki. 
• Monar, J. (1993): Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart. 
• Roelcke, Th. (2005): Fachsprachen, 2., durchges. Aufl., Erich Schmidt Verlag, Berlin. (Grundlagen der 

Germanistik 37) 
• Seeker, P. (1998): Der Euro. Das Lexikon zur Währungsunion. Dudenverlag, Mannheim u.a.. 
• Weischenberg, S. u.a. (2005): Handbuch Journalismus und Medien. UVK-Verl., Konstanz. 

 
BNT 3221 Szaknyelvek és nyelvi jellemzıik (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az Unióba való belépéssel széles területen vált szükségessé a közélet különbözı szegmenseiben hivatalos 
szövegek készítése, olvasása, értelmezése és megfelelı alkalmazása/fordítása. A kurzus ehhez kíván segítséget 
nyújtani, lehetıvé téve a hivatalos, illetve szaknyelvi szövegek általános jellemzıinek, sajátosságainak 
megismerését és gyakorlatban történı alkalmazását. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerik a különféle (pl. gazdasági, jogi, pénzügyi, környezetvédelmi) 
szaknyelvi szövegek német és magyar változatát. Ezek komplex (lexikai, stilisztikai, szintaktikai, szövegtani) 
elemzése révén a fordítástechnika elemeit és szempontjait is felhasználva feltárhatók és rendszerezhetık a két 
nyelv közötti hasonlóságok és különbségek. A hallgatóknak lehetıségük nyílik eredeti szövegek olvasására, 
fordítására és elemzésére, ebben a komplex megközelítésben tudatosulnak a köznyelv és a hivatalos 
nyelvhasználat közötti ill. a területspecifikus különbségek is. Lehetıség nyílik az adott szakterület alapvetı 
terminológiájának elsajátítására. A kurzus végén a hallgatók képesek adott területeken hasonló szövegek 
önálló készítésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• teszt  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Fülöp, G. (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.  
• Häusermann, J. (2001): Journalistisches Texten. UVK-Verl., Konstanz. 
• IFRS Die amtlichen EU-Texte Englisch-Deutsch 2005. Textausgabe IDW 2005. 
• Lenk, Hartmut E.H. (1993): Praktische Textsortenlehre. Univ. Verl., Helsinki. 
• Monar, J. (1993): Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart. 
• Olaszy, K./Pákozdiné, G. I. (2003): Neue Wirtschaftsthemen. Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe. 

Holnap Kiadó, Budapest. 
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• Seeker, P. (1998): Der Euro. Das Lexikon zur Währungsunion. Dudenverlag, Mannheim u.a. 
• Weischenberg, S. u.a. (2005): Handbuch Journalismus und Medien. UVK-Verl., Konstanz. 

 
BNT 3231 Számítógépes nyelvészet (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 
Dr. Uzonyi Pál 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
zh, teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy részletesen foglalkozzon a számítógépes nyelvészet tárgykörével, különös 
tekintettel a gyakorlati életben történı alkalmazás aspektusaira. A számítógép és az írott, valamint beszélt 
nyelv kapcsolatának feltérképezése után az idegen nyelv tanulását támogató eszközök elemzése és értékelése 
kerül a figyelem középpontjába. A témához kapcsolódik még a fordítási folyamat számítógépes eszközeinek 
bemutatása: a hallgatók megismerkednek a fordítóprogramok mőködési elveivel, kritikailag elemzik a fordítás 
és a számítógép viszonyát a teljes automatizáltság, illetve a nyelvtanuló/fordító munkájának támogatására 
vonatkozóan.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy keretén belül a hallgatók egyrészt bepillantást nyernek a számítógépes nyelvészet legfontosabb 
aktuális kérdésfeltevéseibe, illetve megtanulják a gyakorlatban adekvát módon használni a digitalizált 
adathordozók által kínált lehetıségeket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Dringó-Horváth, I. (2005): Analyse und Evaluation des elektronischen PC-Wörterbuches als modernes 

Lehr- und Lernmedium für DaF. In: Praktische Aspekte der Lexikographie, Budapester Beiträge zur 
Germanistik. Brenner, K./Rada R. (Hg.), ELTE, Budapest, 316-338. 

• Issing, L./Klimsa, P. (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Beltz, Weinheim. 
• Kis, B. u.a. (2006):  A fordító számítógépe. SZAK Kiadó, Bicske. 
• Prószéky,G. (2005): A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai. Aranykönyv Kiadó, Budapest. 
• Willée, G. u.a. (2002): Computerlinguistik. Was geht, was kommt? Gardez!-Verl., Sankt Augustin. 

 
BNT 4111 A szakdolgozatírás módszertana (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
témavezetık 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
témavezetık 
(nyelvész, irodalmár) 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkednek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
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gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot, az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon 
elkészítendı szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajítítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím, és stílus megválasztásnak mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia, stb. rendszerét. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A tervezett szakdolgozathoz irodalomjegyzék és témavázlat elkészítése  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Eco, Umberto (1996): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest. 
• Meyer-Krentler, Eckhardt (2000): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. 8. unveränd. Aufl.   
• Fink, München. 
• Jeßing, Benedikt (2003): Bibliographieren für Literaturwissenschaftler. Reclam, Stuttgart. 
• Jeßing, Benedikt (2006): Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums. Reclam, Stuttgart. 
• Poenicke, Klaus (21988): Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? DUDEN, Mannheim. 
• Sesink, Werner (72007): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Oldenbourg, München. 

 
 
 
 

BNT 5998 Szakdolgozat 
Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
abszolutórium 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

védés 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záródolgozat elkészítésének célja, hogy a hallgatók számot adjanak arról, hogy tanulmányaik során 
elsajátították mindazokat a készségeket, amelyekkel önállóan képesek ismereteik rendszerezésére egy adott 
témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, saját álláspont kialakítására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A záródolgozat elkészítése folyamán a hallgatók tanulmányozzák a választott témájukkal foglalkozó 
szakirodalmi forrásokat és azok eredményeit. Munkájuk elkészítése során képesnek kell lenniük a kutatások 
eredményeinek bemutató összefoglalására ill. a tanulmányozott szakirodalom egyéni kritikus feldolgozására. 
Dolgozatukban alkalmazzák a tudományos érvelésben megkívánt technikai és stiláris eljárásokat, megtanulnak 
alkalmazkodni a tudományos munka formai és etikai követelményeihez. 
 
A záródolgozat terjedelme a „BA”  képzésben 52 ezer karakter, legalább 30 oldal. A dolgozatot német nyelven 
kell elkészíteni. Elfogadása elıfeltétele a záróvizsgára bocsátásnak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakdolgozati konzultáció 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bangen, Georg (1968): Die Schriftliche Form germanistischer Arbeiten. Empfehlungen für die Anlage 

und die äußere Gestaltung wissenschaftlicher Manuskripte unter besonderer Berücksichtigung der 
Titelangaben von Schrifttum. 5., durchges. Aufl. Metzler, Stuttgart (= Sammlung Metzler, Bd. 13). 

• Jeßing, Benedikt (2003): Bibliographieren für Literaturwissenschaftler. Reclam, Stuttgart.  
Ajánlott irodalom: 
• Eco, Umberto (1996): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest. 
• Meyer-Krentler, Eckhardt (2000): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. 8. unveränd. Aufl.  Fink, 

München. 
• Jeßing, Benedikt (2003): Bibliographieren für Literaturwissenschaftler. Reclam, Stuttgart. 
• Jeßing, Benedikt (2006): Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums. Reclam, Stuttgart. 
• Poenicke, Klaus (21988): Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? DUDEN, Mannheim. 
• Sesink, Werner (72007): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Oldenbourg, München. 

 
 

Fordítói specializáció tantárgytematikái 
 

BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 
magyar, német 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bánhegyi Mátyás 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus témái: a fordítástudomány mibenléte, a fıbb fordításelméleti irányzatok, korszakok felvázolása, a 
fordításelmélet mint interdiszciplináris tudomány, a fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet, az 
ekvivalencia a fordításelméletben, a fordítástudomány jelenlegi helyzete, feladatai. A tantárgy célja a 
fordításelmélet megismertetése, és felhasználásának módja a fordítás gyakorlatában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Klaudy K. (1997): Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Budapest. 
• Snell-Hornby, M. (szerk.) (1986): Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur Integrierung 

von Theorie und Praxis. Francke, Tübingen. 
• Stolze, R. (1997): Übersetzungstheorien - Eine Einführung. Narr, Tübingen. 
• Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. (=Studien zur Translation, 1) 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BFS 4020 Közgazdasági alapismeretek (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfıbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat 
megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák mőködését korunk globalizálódó világgazdaságában, és 
egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére 
irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítéső korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A közgazdaságtan alapvetı célrendszere, intézményei és a pénzelmélet alapjai.  
• A piacgazdaság input-output rendszere.  
• A fogyasztás és jövedelmek.  
• A felhalmozás és beruházások rendszere.  
• Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedésre vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedés mikro- és makrociklusai.  
• A munkamegosztás differenciálódására vonatkozó elméletek áttekintése.  
• A nemzetközi kereskedelmi rendszer kialakulását és fejlıdését leíró elméletek.  
• A nemzetközi pénzügyi rendszer és tıkemozgások a globalizálódó világgazdaságban.  
• Mikro- és makrointegrációk a világgazdaságban.  
• A külgazdasági folyamatok nemzetgazdasági és globális kontextusa.  
• Alternatív közgazdaságtani elképzelések.  
• A Corpotate Social Responsibility elmélete.  
• 15. Magyarország és a globalizáció. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Samuelson-Nordhaus (1999): Közgazdaságtan. KJK, Budapest. 
• Joseph E. Stiglitz (2001): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, Budapest. 
• Zsolnay László (2001): Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Universitas. 
• Fernand Braudel (1985): Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Vass Csaba (2005): Bevezetı fejeztek a társadalomgazdaságtanba. Kölcsey Kiadó, Budapest. 
• Bogár László (2003): Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BFS 4030 Jogi alapismeretek (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tóth András 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakfordítás iránt érdeklı hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint megismertetni 
velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A jog fogalma, kialakulása, jellemzése 
• Jogállamiság  
• Jogforrástan 
• Alkotmány 
• Európai Unió 
• Büntetıjog 
• Közigazgatás 
• Oktatás, kulturális igazgatás 
• Családjog – Házasság 
• Öröklés 
• Adásvétel, Megbízás, Vállalkozás 
• Munkajog 
• Szellemi alkotások joga, szerzıi jog 
• Gazdasági társaságok – Pénzügyi szektor 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Aszódi Ilona – Molnár István (2004):  Jogi alapismeretek. PERFEKT ZRT. Budapest. 
• Bokor József: Jogi alapismeretek. 
• Szabadfalvi – Szabó B. – Szabó M. – H. Szilágyi – Takács – Zıdi (1998): Bevezetés a jog- és 

államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc. 
• Vértesy László: Jogszabálygyőjtemény 

Ajánlott irodalom: 
 

 
BFS 4040 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
nemzetközi komm. 

szakirányon 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
Tavasz 

 Ajánlott félév: 
4. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók betekintést nyerhetnek a legfontosabb nemzetközi szervezetek világába. A 
kurzus értelmezi és elemzi a nemzetközi szervezetek jogi státuszát, valamint tevékenységi körük lehetıségeit 
a mai nemzetközi rendszer keretei között 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
 

III. Nemzetközi kapcsolatok és intézmények 1.  

Az EU és intézményei, az IGO-k és a szupranacionális nemzetközi szervezetek  
A mára állandósult nemzetközi szervezetek és intézményeik létrejötte a nemzetállamok kialakulásához 
köthetı, amelynek folyamata a 19. századra nyúlik vissza. Az 1. világháború után felgyorsult fejlıdésük, egyre 
gyarapodtak, rendszerbe szervezıdtek, jelentıségük pedig megnövekedett. 
Definíció: A nemzetközi szervezetek az államközi együttmőködés olyan formái, amelyek nemzetközi 
szerzıdéssel jönnek létre, állandó szervezeti struktúrával, valamint nemzetközi jogalanyisággal rendelkeznek.  
Céljaik és funkcióik alapján lehetnek egyetemes és zárt szervezetek (tagságuk, feladataik, felelısségük az 
egész világra kiterjed), kormányközi vagy szupranacionális szervezetek (kormányközi megállapodások útján 
jönnek létre). 
I.1. EU (Európai Unió – European Union) 
Intézményei:  
Európai Tanács (European Council) 
Miniszterek Tanácsa (Council of Ministers) 
Európai Bizottság (European Commission) 
Európai Parlament (European Parliament) 
Európai Közösségek Bírósága 
Az európai integráció története (szerzıdések lényege) 
Az EU jelképei (zászló, himnusz, jelmondat) és felépítése általában (Lisszaboni szerzıdés szerepe, 
fıképviselı, Bíróságok, Számvevıszék 
Bıvítés, csatlakozási folyamat, Koppenhágai kritériumok (tagállamok, tagjelölt államok) 
Közösségi jog, jogforrások rendszere (ez alternatív, kihagyható) 
Monetáris rendszer, az euró 
A négy alapszabadság 
 
I.2. IGO-k (International Governmental Organizations) és szupranacionális szervezetek 
IGO-k: Nemzetközi-, kormányközi szervezetek 

Bizonyos területeken nemzetközi érdekeknek megfelelıen kormányzati szinten létrehozott 
szervezetek, ahol a közös munka koordinálására nemzetközi vezetıséget állítanak fel a tagországok 
képviselıi közül. 
pl. ENSZ különbözı szervezetei, pl. World Health Organization (WHO), UNESCO, de ugyancsak 
ezek közé sorolhatjuk: WTO (World Tourist Organization), European Tourist Comission (ETC), 
World Bank, OECD, NAFTA. 

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete – United Nations Organisation) 
fıbb szervei: Közgyőlés, Biztonsági tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Titkárság, 

Nemzetközi Bíróság 
szakosított intézményei (Alapokmány 57. cikkely): 

UNESCO (ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 
WHO (Egészségügyi Világszervezet – World Health Organisation) 
UPU (Egyetemes Posta Egyesület – Universal Postal Union) 
FAO (Élelmezésügyi és Mezıgazdasági Szervezet – Food and Agricultural Organisation) 
WMO (Meteorológiai Világszervezet – World Meteorological Organization) 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség – International Atomic Energy Agency) 
IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társaság – International Development Association) 
IFC (Nemzetközi Finanszírozási Társaság – International Finance Corporation) 
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organisation) 
ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület – International Telecommunication Union) 
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organisation) 
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IBRD (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank – International Bank for Reconstruction and 
Development) 
IMF (Nemzetközi Valutaalap – International Monetary Fund) 
WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete – World Intellectual Property Organisation) 

 
EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet – Organization for Security and Cooperation 
in Europe) 
Fıbb szervei: csúcstalálkozók, felülvizsgálati találkozók, miniszteri tanács (politikai csúcsszerv), vezetı tanács 
(elıkészítı és végrehajtó szerv), állandó tanács (napi feladatvégzés), biztonsági együttmőködési fórum, 
parlamenti közgyőlés, békéltetı és választott bíróság, demokratikus intézmények és emberi jogok irodája    
NATO (Észak-atlanti Szövetség Szervezete – North Atlantic Treaty Organization) 
Fıbb intézményei: Észak-atlanti Tanács, Védelmi Tervezı Bizottság, Atomtervezı Csoport, Fıtitkár, 
Titkárság, Katonai Bizottság, Euro-atlanti Partnerségi Tanács   
 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Prandler Árpád – Blahó András (szerk.): Nemzetközi szervezetek és intézmények, Budapest, Aula, 2001 
• Official publications of the EC. ; www.europa.eu.int 
• Horváth, Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyőlés. 2002. 
• 250 MCQ on Europe – An SFE edition, 2001 Brussels 
• Az ENSZ és az EU együttmőködése, Magyar ENSZ Társaság, 2003 
Ajánlott irodalom: 
• Az ENSZ és a NATO, Magyar ENSZ Társaság, 2002 
• Kofi Annan: „Mi a népek” – az ENSZ szerepe a 21. században, Magyar ENSZ Társaság, 2000 

 
 
 
 

BFS 4050 Magyar nyelvhelyesség, nyelvi normativitás (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bölcskei Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
szabad 

választás esetén 
angol 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható (bölcsész) 

kötelezı (angol) 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése. A nyelvi 
normativitást érintı elméleti kérdések áttekintése mellett gyakorlatok segítségével a nyelvi leírás szintjei 
szerint haladva a nyelvhelyességgel kapcsolatos fontosabb problémák is megvitatásra kerülnek.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés. A nyelvhelyesség fogalmának értelmezése. A preskriptív és a deskriptív nyelvszemlélet. 
Társadalmi és nyelvi normák. Norma – nyelvszokás – szabályozás. Nyelvváltozatok és irodalmi nyelv. 
Nyelvföldrajz, szociolingvisztika és normativitás. Nyelvi változások, nyelvi változók. Nyelvmővelésünk 
történetének fıbb mozzanatai. A mai magyar nyelvmővelés irányzatai, elvei és módszerei. Az igényes 
kommunikáció fıbb jellegzetességei I. Hangtan. Az igényes kommunikáció fıbb jellegzetességei II. Alaktan. 
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Az igényes kommunikáció fıbb jellegzetességei III. Mondattan. Az igényes kommunikáció fıbb 
jellegzetességei IV. Szókincs. Nyelvhelyességi babonák. A közhely. Nyelvi illemszabályok. Helyesírásunk 
alapelvei. Nyelvi jogok. A nyelvi tervezés feladatai és módszerei. A magyar nyelv helyzete az Európai 
Unióban és a világban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh-k 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Internetrıl letölthetı óravázlatok, elektronikus anyagok.  
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 12–91.  
• Sándor Klára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 

nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 

Budapest vagy In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve. 411–421. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 2003.  

Ajánlott irodalom: 
• Andersson, Lars-Gunnar –Trudgill, Peter (1990): Bad Language. Blackwell.  
• Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról …” Vitairat a nyelvmővelésért. Akadémiai Kiadó, 

Budapest.  
• Balázs Géza–Koltói Ádám–A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London.  
• Deme László–Köves Béla (szerk.) (1969): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (szerk.) (1996): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest. Lırincze Lajos (1980): 

Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 

Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) (1998): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest.  
• 25 év anyanyelvünk szolgálatában. Konferencia az Édes Anyanyelvünk címő folyóirat negyedszázados 

megjelenése alkalmából. (2004) Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 
 
 

BFS 4060 Interkulturális kommunikáció (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dér Csilla Ilona 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dér Csilla Ilona 
Dr. Csontos Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a kultúra közvetítésének nyelvi-nyelvpedagógiai, illetve 
nonverbális módjaival, amely szőkebb és szélesebb értelemben vett interkulturális kommunikáció tárgya.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a nyelv használatának, valamint a nyelvi tevékenység tanulmányozásával kezdıdik. Ismerteti a 
kommunikáció során létrejövı, a kommunikációs szituációhoz kötıdı elméleteket, melyek meghatározzák a 
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nyelvhasználatról való gondolkodást. Részletesen foglalkozik a kommunikáció fajtáival, és azok jellemzésével, 
a nyelvi és nem-nyelvi funkciók kérdésével, benne a kapcsolattartó (interaktív) és megismerı (kognitív) 
funkciók megkülönböztetésével, a nyelvi csatornák kérdésével, valamint ezeknek a kulturális, illetve 
társadalmi aspektusával. A kurzus középpontjába az interkulturalitásból adódó, a kommunikáció bármely 
kutatási területén megfigyelhetı hasonlóságok és különbségek, valamint ezek elemzése áll.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• elıadás látogatása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kötelezı jegyzetek, könyvek  
• Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 
• Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.) (1997): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, 

Budapest.  
• Szili Katalin (2004): Tetté vált szavak. – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest 
• CD, kazetta, elektronikus anyagok, letölthetı anyagok – ezek elérése stb. 

Ajánlott irodalom: 
• Hidasi Judit (szerk.) (1998): Szavak, jelek, szokások. A nemzetközi kommunikáció könyve. Windsor 

Kiadó, Bp. 
 
 
 

BNT 4211 Fordítástechnika 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 
német, magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatók fordítói készségének továbbfejlesztése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi foglalkozásokon a hallgatók megismerik az idegen nyelvrıl anyanyelvre történı fordítás 
sajátosságait illetve az írásos kommunikáció jellemzı stratégiáit és technikáit. A kurzus során a hallgatók 
betekintést nyernek abba is, hogy mi történik a fordítás során. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók megismerkednek továbbá azokkal a legfontosabb fordítástechnikai 
eljárásokkal, amelyek különbözı típusú szövegek fordításához nélkülözhetetlenek. A különbözı típusú 
szövegek fordítási folyamatát jellemzı szabályszerőségek feltárása forrásnyelvi és célnyelvi szövegek 
egybevetı elemzésével, valamint a hallgatók által készített fordítások közös elemzésével történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• kurzusvezetı által kiadott segédanyagok 

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy K. (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy K. – Salánki Á.: Német – magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája I.  

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Klaudy K. (1999): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. 

Scholastica, Budapest. 
• Nord, C. (1995): Textanalyse und Übersetzen. Groos, Heidelberg. 
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• Snell-Hornby, M. (1986, Hrsg.): Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur Integrierung von 
Theorie und Praxis. Francke, Tübingen. 

• Stolze, R. (1997): Übersetzungstheorien - Eine Einführung. Narr, Tübingen. 
• Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. (Studien zur Translation, 1) 

 
 
 

BNT 4212 Fordítástechnika 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 
német, magyar 

Értékelés módja: 
é 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatók fordítói készségének továbbfejlesztése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumi foglalkozásokon a hallgatók megismerik az idegen nyelvrıl anyanyelvre történı fordítás 
sajátosságait illetve az írásos kommunikáció jellemzı stratégiáit és technikáit. A kurzus során a hallgatók 
betekintést nyernek abba is, hogy mi történik a fordítás során. 
A gyakorlati foglalkozásokon a hallgatók megismerkednek továbbá azokkal a legfontosabb fordítástechnikai 
eljárásokkal, amelyek különbözı típusú szövegek fordításához nélkülözhetetlenek. A különbözı típusú 
szövegek fordítási folyamatát jellemzı szabályszerőségek feltárása forrásnyelvi és célnyelvi szövegek 
egybevetı elemzésével, valamint a hallgatók által készített fordítások közös elemzésével történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• kurzusvezetı által kiadott segédanyagok 

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy K. (1994): A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai 

példatárral. Scholastica, Budapest. 
• Klaudy K. – Salánki Á.: Német – magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája I.  

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Klaudy K. (1999): Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. 

Scholastica, Budapest. 
• Nord, C. (1995): Textanalyse und Übersetzen. Groos, Heidelberg. 
• Snell-Hornby, M. (1986, Hrsg.): Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur Integrierung von 

Theorie und Praxis. Francke, Tübingen. 
• Stolze, R. (1997): Übersetzungstheorien - Eine Einführung. Narr, Tübingen. 
• Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg. (Studien zur Translation, 1) 
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BNT 4221 Fordítási gyakorlatok 1. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 
Simon Krisztina 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik megfelelı szinten képesek ellátni az írásbeli 
nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és vissza.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint az újságírói szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a legfontosabb 
szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti ismeretek 
birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl magyarra 
történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Olaszy, K. - Pákozdiné G.I. (2003): Neue Wirtschaftsthemen. -Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe. 

Holnap Kiadó, Budapest. 
• Röttinger, M.-Weyringer, C. (1997): Handbuch der europäischen Integration, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung, Wien. 
• Schneeweiß, J. (1988): Deutsche Wirtschaftssprache für den kommunikativen Unterricht, ÖBV 

Pädagogischer Verlag, Wien. 
• Sachs, R. (1995): Deutsche Handelskorrespondenz. Hueber. Ismaning. 
• Aktuális sajtócikkek 

 
 

BNT 4222 Fordítási gyakorlatok 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 
Simon Krisztina 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik megfelelı szinten képesek ellátni az írásbeli 
nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és vissza.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint a tudományos szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a 
legfontosabb szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti 
ismeretek birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl 
magyarra történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és grammatikája 1. Budapest. 
• Kunczik, Michael/Zipfel, Astrid (2001): Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln. 
• Kurz, Josef/Müller, Daniel/Pötschke, Joachim/Pöttker, Horst (2000): Stilistik für Journalisten. Wiesbaden.  
• Lüger, Heinz-Helmut (1995): Pressesprache. Tübingen. (Germanistische Arbeitshefte 28) 
• Weischenberg, Siegfreid/Kleinsteuber, Hans J./Pörksen, Bernhard (2005): Handbuch Journalismus und 

Medien. Konstanz. 
• Aktuális sajtócikkek 

 
 
 

BNT 4223 Fordítási gyakorlatok 3. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 
Simon Krisztina 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik megfelelı szinten képesek ellátni az írásbeli 
nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és az ellentétes nyelvi irányban történı kommunikáció 
során.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint számos szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a legfontosabb 
szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti ismeretek 
birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl magyarra 
történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Fülöp, G. (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. Budapest, 

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. 
• Monar. J.: (1993) Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kroener, Stuttgart. 
• IFRS Die amtlichen EU-Texte Englisch-Deutsch 2005. Textausgabe IDW 2005 
• Olaszy, K. – Pákozdiné. G. I. (2003): Neue Wirtschaftsthemen. Lehrbuch für die Mittel-und Oberstufe. 

Holnap Kiadó, Budapest. 
• Seeker, P. (1998): Der Euro. Das Lexikon zur Währungsunion. Duden Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.  
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BNT 4224 Fordítási gyakorlatok 4. (szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ajkay Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ajkay Eszter 
Dr. Klemm László 
Simon Krisztina 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik megfelelı szinten képesek ellátni az írásbeli 
nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és az ellentétes nyelvi irányban történı kommunikáció 
során.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar általános nyelvi 
szövegek, valamint számos szaknyelv beható tanulmányozására, melynek során elsajátítják a legfontosabb 
szövegtípusok fıbb jellemzıit, valamit az idegen nyelvő sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti ismeretek 
birtokában lehetıvé válik különféle szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl magyarra 
történı fordítása. Ennek rendszeres gyakorlása szintén az óra célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• autentikus szövegek, iratminták 

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és grammatikája 1. Budapest. 
• Magyar-német jogi szakszótár. Budapest: Complex 2003.  
• Fülöp Gábor (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. 

Budapest: Complex 
• Michaela Gross/ Holger Michael Arndt: Deutsch für JuristInnen. (digitalis mappa)  

 
 
 

BNT 4241 Szaknyelvi fordítás 1. – Gazdasági szövegek (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Simon Krisztina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik jogi és gazdasági területen megfelelı szinten 
képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és vissza.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a gazdasági és mőszaki élet területével összefüggı fordítási megbízásokba és szövegekbe nyújt 
betekintést. Kitér a cél, ill. a forrásnyelvi országok gazdaságával kapcsolatos általános ismeretekre, ezen 
országok gazdasági intézményrendszereire is. A kurzus átfogó ismereteket nyújt, autentikus gazdasági 
szövegek gyakorlati fordításával ismerteti meg a hallgatókat, továbbá fordítástechnikával, ill. a hivatalos nyelvi 
szövegek terminológiai és stilisztikai sajátosságaival is foglalkozik. A szeminárium keretében a hallgatóknak 
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lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar gazdasági és mőszaki szaknyelv beható tanulmányozására. A 
kurzuson különféle jogi szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl magyarra történı 
fordítását gyakorolják a hallgatók, de szó esik a forrás- és a célnyelvi országok jogi berendezkedésérıl is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és grammatikája 1. Budapest. 
• Kunczik, Michael/Zipfel, Astrid (2001): Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln. 
• Kurz, Josef/Müller, Daniel/Pötschke, Joachim/Pöttker, Horst (2000): Stilistik für Journalisten. Wiesbaden.  
• Lüger, Heinz-Helmut (1995): Pressesprache. Tübingen. (Germanistische Arbeitshefte 28) 
• Schneewiß, J. (1998): Deutsche Wirtschaftssprache für den kommunikativen Unterricht, ÖBV Wien. 
• Seeker, P. (1998): Der Euro. Das Lexikon zur Währungsunion. Dudenverlag, Mannheim u.a.. 
• Weischenberg, Siegfreid/Kleinsteuber, Hans J./Pörksen, Bernhard (2005): Handbuch Journalismus und 

Medien. Konstanz. 
• Aktuális sajtócikkek 

 
 
 

BNT 4242 Szaknyelvi fordítás 2. – Társadalomtudományi és EU-s (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik társadalomtudományi és EU-s területen megfelelı 
szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a társadalomtudomány területével és az Európai Unióval, annak mőködésével és 
intézményrendszereivel összefüggı fordítási megbízásokba és szövegekbe nyújt betekintést. A kurzus átfogó 
ismereteket nyújt, autentikus szakszövegek gyakorlati fordításával ismerteti meg a hallgatókat, továbbá 
fordítástechnikával, ill. a társadalomtudományi szövegek terminológiai és stilisztikai sajátosságaival is 
foglalkozik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Fülöp, G. (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és 
grammatikája 1. Budapest. 

• Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E. (1998-1999), Fachsprachen. Ein internationales 
Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, 2 Halbbde. Mouton de Gruyter, 
Berlin. (HSK 14) 

• IFRS Die amtlichen EU-Texte Englisch-Deutsch 2005. Textausgabe IDW 2005. 
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• Kunczik, Michael/Zipfel, Astrid (2001): Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln. 
• Kurz, Josef/Müller, Daniel/Pötschke, Joachim/Pöttker, Horst (2000): Stilistik für Journalisten. Wiesbaden.  
• Lüger, Heinz-Helmut (1995): Pressesprache. Tübingen. (Germanistische Arbeitshefte 28) 
• Monar, J. (1993): Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart. 
• Roelcke, Th. (2005): Fachsprachen, 2., durchges. Aufl., Erich Schmidt Verlag, Berlin. (=Grundlagen der 

Germanistik 37) 
 
 

BNT 4243 Szaknyelvi fordítás 3. – Jogi szövegek (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Ajkay Eszter 
Simon Krisztina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik jogi szakterületen megfelelı szinten képesek 
ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és vissza.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik az idegen nyelvő és magyar jogi szaknyelv beható 
tanulmányozására. A kurzuson különféle jogi szövegek magyarról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvrıl 
magyarra történı fordítását gyakorolják a hallgatók. A fordítások kapcsán a forrás- és a célnyelvi országok jogi 
berendezkedésérıl is szó esik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és grammatikája 1. Budapest. 
• Magyar-német jogi szakszótár (2003). Complex, Budapest. 
• Fülöp Gábor (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. 

Complex, Budapest. 
• Michaela Gross/ Holger Michael Arndt: Deutsch für JuristInnen. 

 
 

BNT 4244 Szaknyelvi fordítás 4. – Bölcsészettudományi és egyházi szövegek (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik bölcsészettudományi és egyházi területen 
megfelelı szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek alapvetı bölcsészettudományi és egyházi szövegekkel, azok 
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terminológiai jellemzıivel és általában véve az ezen tudományterületeken használt fogalomalkotással, legfıbb 
terminusokkal. A hallgatók a kurzus során azonosítják a hagyományos nyelvhasználattól eltérı fordulatok, 
kifejezések alkalmazását, a szakkifejezések elıfordulásait, a tudományos érveléssel rendelkezı szövegek 
sajátosságait stb. Ezen készségek segítik a hallgatókat egy-egy szakszöveg adekvát lefordításában, amely 
munkát elsegítendı a kurzus során számos szöveg kell lefordítani idegen nyelvrıl magyarra, illetve magyarról 
idegen nyelvre. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• zh 
• írásbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E. (1998-1999), Fachsprachen. Ein internationales 

Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Mouton de Gruyter, Berlin. (HSK 
14) 

• Klaudy, K. / Salánki, Á. (2000): A fordítás lexikája és grammatikája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Roelcke, Th. (20052): Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag, Berlin. (= Grundlagen der Germanistik 37)  
• Schwarzer, Ch. / Borsò, V. (2006): Übersetzung als Paradigma der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Oberhausen, Athena. 
 
 
 

BNT 4230 Mőfordítás elmélete és gyakorlata 1. (e.a.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fülöp József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

v 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli, házi 
dolg. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a fordítói, ill. filológiai jártasságot szerzettek gyakorlati tudása és a kezdık érdeklıdése mellé 
kívánja illeszteni a mőfordítás elméleti részét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismerkednek az alapvetı fordítói nehézségekkel (a mőfordítás sajátosságai, az idegen kultúra 
átadásának/tolmácsolásának esélyei, kulturális különbségek, a fordítói szubjektum, ill. fordítói csoportok 
helyzete, a mőhelymunka problémái), valamint a mőfordítás hermeneutikai aspektusaival (mint pl. a fordító és 
az irodalmi mőveltség, a fordító anyanyelvi felkészültsége, lefordíthatatlanságok, a forrásnyelv kulturális 
beágyazódottsága stb.). Az elıadás kitekintést kíván nyújtani továbbá a magyar mőfordítás múltjára, nagyobb 
mőfordítóink munkásságára (elsısorban a német nyelv és kultúra szempontjából). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Benjamin, Walter (2001): A mőfordító feladata. In: A szirének hallgatása. Válogatott írások. Osiris, 

Budapest. 
• N. Kovács Tímea (2004, vál.): A fordítás mint kulturális praxis. Jelenkor, Budapest. 
• Gadamer, Hans-Georg (2002): A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. In: A posztmodern 

irodalomtudomány kialakulása. Osiris, 191-197. 
• Ortega y Gasset, José (2000): A fordítás nyomorúsága és nagyszerősége. In: Hajótöröttek könyve. 

Nagyvilág. 
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• Popovič, Anton (1980): A mőfordítás elmélete. Madács, Budapest. 
• Szabó Ede (1968): A mőfordítás. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szegedy-Maszák Mihály (2003): A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Józan Ildikó (2003): 1923. Irodalom és fordítás. In: Literatura, 2003/4, 408-426. 
• Korompay H. János (1988): Mőfordítás és líraszemlélet. Akadémiai, Budapest.  
• de Man, Paul (1994): Walter Benjamin A mőfordító feladata c. írásáról. In: Átváltozások, 1994/2. 65-80. 

 
 
 

BNT 4231 Mőfordítás elmélete és gyakorlata 2. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fülöp József 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
Kalász Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőfordítás gyakorlat irodalmi mővek kreatív fordítását tőzi ki célul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a már létezı mőfordítások (összevetı) elemzésével hangolja rá a hallgatókat a mőfordítás 
gyakorlatára. A szerzıvel s annak korával is megismerkednek a hallgatók, valamint az olyan nyelvi 
sajátosságokkal, amelyek a mő írásának vagy annak fordításának a korszakára jellemzıek. A hallgatók 
kezdetben modern prózát fordítanak, késıbb pedig modern líra- és drámafordításra is sor kerül. A hallgatók 
által végzett mőfordításokat elemzik is az órákon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• a tanszéki könyvtár verseskötetei, antológiái 

Ajánlott irodalom: 
• Benjamin, Walter (2001): A mőfordító feladata. In: A szirének hallgatása. Válogatott írások. Osiris, 

Budapest. 
• Józan Ildikó (2003): 1923. Irodalom és fordítás. In: Literatura, 2003/4, 408-426. 
• Korompay H. János (1988): Mőfordítás és líraszemlélet. Akadémiai, Budapest. 
• Derrida, Jacques (1997): A másik egynyelvősége. Jelenkor, Budapest. 
• Kulcsár-Szabó Ernı, Kabdebó Lóránt, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (1998, szerk.):  A fordítás 

és intertextuális alakzatai. Anonymus, Szeged. 
• N. Kovács Tímea (2004, vál.): A fordítás mint kulturális praxis. Jelenkor. 
• Gadamer, Hans-Georg (2002): A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. In: A posztmodern 

irodalomtudomány kialakulása. Osiris, 191-197. 
• Popovič, Anton (1980): A mőfordítás elmélete. Madács, Budapest. 
• Szegedy-Maszák Mihály (2003): A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest. 
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BNT 4232 Mőfordítás elmélete és gyakorlata 3. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fülöp József 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
Kalász Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőfordítás gyakorlat természetesen a nyelvgyakorlás egy sajátos változata – fegyelemre, pontosságra, a 
„nyelvszínek” mélyebb megismerésére figyelmezteti a hallgatót. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a már létezı mőfordítások (összevetı) elemzésével hangolja rá a hallgatókat a mőfordítás 
gyakorlatára. A szerzıvel s annak korával is megismerkednek a hallgatók, valamint az olyan nyelvi 
sajátosságokkal, amelyek a mő írásának vagy annak fordításának a korszakára jellemzıek. A hallgatók 
kezdetben modern prózát fordítanak, késıbb pedig modern líra- és drámafordításra is sor kerül. A hallgatók 
által végzett mőfordításokat elemzik is az órákon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• a tanszéki könyvtár verseskötetei, antológiái 

Ajánlott irodalom: 
• Benjamin, Walter (2001): A mőfordító feladata. In: A szirének hallgatása. Válogatott írások. Osiris, 

Budapest. 
• Józan Ildikó (2003): 1923. Irodalom és fordítás. In: Literatura, 2003/4, 408-426. 
• Korompay H. János (1988): Mőfordítás és líraszemlélet. Akadémiai, Budapest. 
• Derrida, Jacques (1997): A másik egynyelvősége. Jelenkor, Budapest. 
• Kulcsár-Szabó Ernı, Kabdebó Lóránt, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (1998, szerk.):  A fordítás 

és intertextuális alakzatai. Anonymus, Szeged. 
• N. Kovács Tímea (2004, vál.): A fordítás mint kulturális praxis. Jelenkor. 
• Gadamer, Hans-Georg (2002): A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. In: A posztmodern 

irodalomtudomány kialakulása. Osiris, 191-197. 
• Popovič, Anton (1980): A mőfordítás elmélete. Madács, Budapest. 
• Szegedy-Maszák Mihály (2003): A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest. 

 
 
 

BNT 4233 Mőfordítás elmélete és gyakorlata 4. (szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fülöp József 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BNT 1399 

 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

é 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
Kalász Márton 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

zh, házi dolg. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőfordítás gyakorlat természetesen a nyelvgyakorlás egy sajátos változata – fegyelemre, pontosságra, a 
„nyelvszínek” mélyebb megismerésére figyelmezteti a hallgatót. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a már létezı mőfordítások (összevetı) elemzésével hangolja rá a hallgatókat a mőfordítás 
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gyakorlatára. A szerzıvel s annak korával is megismerkednek a hallgatók, valamint az olyan nyelvi 
sajátosságokkal, amelyek a mő írásának vagy annak fordításának a korszakára jellemzıek. A hallgatók 
kezdetben modern prózát fordítanak, késıbb pedig modern líra- és drámafordításra is sor kerül. A hallgatók 
által végzett mőfordításokat elemzik is az órákon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• a tanszéki könyvtár verseskötetei, antológiái 

Ajánlott irodalom: 
• Benjamin, Walter (2001): A mőfordító feladata. In: A szirének hallgatása. Válogatott írások. Osiris, 

Budapest. 
• Józan Ildikó (2003): 1923. Irodalom és fordítás. In: Literatura, 2003/4, 408-426. 
• Korompay H. János (1988): Mőfordítás és líraszemlélet. Akadémiai, Budapest. 
• Derrida, Jacques (1997): A másik egynyelvősége. Jelenkor, Budapest. 
• Kulcsár-Szabó Ernı, Kabdebó Lóránt, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (1998, szerk.):  A fordítás 

és intertextuális alakzatai. Anonymus, Szeged. 
• N. Kovács Tímea (2004, vál.): A fordítás mint kulturális praxis. Jelenkor. 
• Gadamer, Hans-Georg (2002): A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. In: A posztmodern 

irodalomtudomány kialakulása. Osiris, 191-197. 
• Popovič, Anton (1980): A mőfordítás elmélete. Madács, Budapest. 
• Szegedy-Maszák Mihály (2003): A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest. 

 
 
 

BNT 4299 Záródolgozat 
Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 
 Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

védés részeként, 
hibapontok 

alapján 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A vizsga a fordítói spezializáció szövegtípusaihoz kapcsolódó, kb. 12-15 sor terjedelmő szövegek magyarról 
németre, ill. németrıl magyarra történı fordításából áll. A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a közös 
európai nyelvi rendszer szerint minimum C1-es szinten tudják használni a választott nyelvet (minimális 
teljesítési szint: 50%), illetve sikeresen elsajátítottak az érintett szaknyelvi területek szakszókincsét.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  



 

| 747 | 

 

 
7.2. NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
A mesterképzési szak megnevezése: német nyelv, irodalom és kultúra (German Language, Literature 
and Culture) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist in German Language, Literature and 
Culture 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 

7.2.1. Mintatanterv német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK (8 KREDIT) 

K 
Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MND111
0 

MND111
1 

– 
30/v/2 
30/é/2 

   

K Nyelvtudományi irányzatok 

MND112
0 

MND112
1 

– 
30/v/2 
30/é/2 

   

 Összesítés:   
4/60 ea. 
4/60 sz. 
(8/120) 

   

SZAKMAI TÖRZSANYAG (32 KREDIT) 

K Nyelvfejlesztés 

MND211
1 

MND211
2 

– 30/é/2 30/é/2   

K A német nyelv rendszere I-II. 

MND221
0MND22

20 
MND221
1MND22

21 

– 
30/v/2 
30/é/2 

30/v/2 
30/é/2 

  

K A nyelvi jelentés aspektusai 
MND223

1 
–  30/é/2   

K A német nyelv változatai 
MND224

1 
– 30/é/2    

K 
A német irodalom 
történetének korszakai I-II 

MND231
0MND23

20 
– 30/v/2 30/v/2   
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K 
A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 

MND231
1 

MND232
1 

– 30/é/2 30/é/2   

K Medialitás és intermedialitás 
I. 

MND233
0 

–  30/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MND234
1 

–  30/é/2   

K A kortárs német kultúra MND235
1 

– 30/é/2    

K Projektmunka 
MND236

1 
–  30/é/2   

 Összesítés:   
4/60 ea. 

10/150 sz. 
(14/210) 

6/90 ea. 
12/180 sz. 
(18/270) 

  

NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA SZAK / IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI 
SZAKIRÁNY TÁRGYAI 

KV 
Irodalom-, és 
kultúratudományi irányzatok 
II. 

MND311
0MND31

11 
–  

30/v/3 
30/é/3 

  

KV Irodalom és interkulturalitás 
MND321
0MND32

11 
–  

30/v/3 
30/é/3 

  

KV 
Medialitás és intermedialitás 
II-III. 

MND331
0MND33

20 
– 

 
 

 30/v/3 30/v/3 

KV 
Összehasonlító elemzések I-
II. 

MND341
1MND34

12 
– 

 
 

 30/é/3 30/é/3 

KV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok I-II. 

MND351
1MND35

12 
– 

 
 

 30/é/3 30/é/3 

KV Kultúraközvetítés 
MND361
0MND36

11 
–   

30/v/3 
30/é/3 

 

KV Mőfordítás 

MND371
1 

MND371
2 

–   30/é/3 30/é/3 

KV Konferencia és workshop 
MND381

1 

alapozó 
ismeretek 
+ szakmai 
törzsanya

g 

  30/é/3  

KV Kutatásmódszertan 
MND391

1 

alapozó 
ismeretek 
+ szakmai 
törzsanya

g 

 
 

 30/é/3  

 Összesítés:    

4/60 ea. 
4/60 sz. 
(12/120) 

4/60 ea. 
12/180 

sz. 
(24/240) 

2/30 ea. 
6/90 sz. 
(12/120) 
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NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA SZAK / ALKALMAZOTT NYELVÉSZET ÉS 
LEXIKOGRÁFIA SZAKIRÁNY TÁRGYAI 

KV Alkalmazott nyelvészet 
MND411
0MND41

11 
–  

30/v/2 
30/é/3 

  

KV Lexikológia és lexikográfia 
MND421
0MND42

11 
–  

30/v/3 
30/é/3 

  

KV Szótárak és szótárhasználat 
MND431

1 

MND411
0MND41
11MND4
210MND

4211 

  30/é/3  

KV 
Szótártervezés és 
szótárkészítés 

MND441
0 

MND441
1 

MND411
0MND41
11MND4
210MND

4211 

  
30/v/3 
30/é/3 

 

KV 
Kontrasztív nyelvi elemzések 
I-II. 

MND451
1MND45

12 

Az I-es 
sz. 

elvégzése 
elıfeltétel
e a II. sz-

nak 

 
 

30/é/3 30/é/3  

KV 
A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MND461
1 

MND461
2 

–   30/é/3 30/é/3 

KV Konferencia és workshop 
MND471

1 

alapozó 
ismeretek 
+ szakmai 
törzsanya

g 

  30/é/3  

KV Szakmai gyakorlat 
MND481

1 

az 1-3. 
szemeszte

r 
mintatan-
tervben 

elıírt tan-
egységei 

   150/é/10 

KV Kutatásmódszertan 
MND491

1 

alapozó 
ismeretek 
+ szakmai 
törzsanya

g 

 
 

 30/é/3  

 Összesítés:    
4/60 ea. 
6/90 sz. 
(14/150) 

4/60 ea. 
10/150 

sz. 
(21/210) 

12/180 sz. 
(13/180) 

K Szakdolgozat 
MND500

0 
    0/v/20 

K ZÁRÓVIZSGA 
MND600

0 
abszolutó

rium 
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 Összesítés:   22 30/32 24/21 32/33 
 
Szabadon választható tantárgyak: a Kar diszciplináris képzéseinek kínálatából: pl. 
színháztudomány, nyelvtudomány, irodalom- és kultúratudomány, szabad bölcsészet, kommunikáció 
stb. 12 kredit értékben 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ; KV = KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3); SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV = SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 330 540 450 300 
Vizsgák száma 4 7 3 1 
Félévközi jegyek száma 7 11 12 5 
Összes felkínált kredit 22 44 45 45 
Javasolt kreditmennyiség 22 30/32 24/21 32/33 
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7.2.2. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
 

MTNT/F 1110, MTNT/F 1111 A német nyelv rendszere I. (ea. és szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy jelentés-megkülönböztetı nyelvi elemek (fonémák) és egyszerőbb jelentéshordozó nyelvi jelek 
(morfémák és lexémák) leírásával, osztályozási lehetıségeivel, egymás közötti viszonyával ismerteti meg a 
hallgatókat, fonológiai, morfológiai, lexikológiai ismereteket közvetít. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tárgyaljuk a fonémák jelentésmegkülönböztetı szerepét, disztinktív jegyeit, kombinációs lehetıségeit és 
szervezıdését jelentéshordozó egységekké. Áttekintjük a morfémák különbözı szempontú osztályozási 
lehetıségeit, a szóképzési mechanizmusokat, a szófaji besorolás problematikáját, a szófajok morfológiai, 
szemantikai jellemzıit, amelyek meghatározzák szintaktikai funkcióikat. Megvizsgáljuk a lexémák 
szemantikai tartalmában megállapítható összefüggéseket és a lexémák között fennálló jelentésviszonyokat. 
Kitérünk a nyelv dinamikus aspektusára is (morfémák és lexémák kialakulására, jelentésváltozásaira stb.) 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz, célja az elıadáson közvetített elméleti tudás 
elmélyítése, nyelvi példák segítségével történı gyakorlati alkalmazása. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Uzonyi, Pál: Phonetik und Phonologie des Deutschen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998. 268 p. ISBN 

9630575647 
• Dudenredaktion (Hg.): Duden. Die Grammatik. Duden Bd. 4. 8. Aufl. Mannheim: Bibliographisches 

Institut, 2009. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783411040483  
Ajánlott irodalom: 
• Donalies, Elke: Die Wortbildung im Deutschen. Ein Überblick. 2. Aufl. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 

2005. 207 p. ISBN 3823351575 
• Römer, Christine – Matzke, Brigitte: Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. 2. Aufl. Tübingen: 

Gunter Narr Verlag, 2005. 236 p. ISBN 9783823361282 
• Römer, Christine: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen, Basel: UTB, 2006 (UTB 2811). 250 p. 

ISBN 9783825228118 
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MTNT/F 1120, MTNT/F 1121 A német nyelv rendszere II. (ea. és szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy az azonos címő elıadás és szeminárium folytatásaként a komplex nyelvi jeleket (szavakat és 
szintagmákat) mondattani és szövegnyelvészeti összefüggéseikben tárgyalja. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A német nyelvet fonológiai, morfológiai, lexikológiai, szintaktikai és szövegnyelvészeti részrendszerek 
egymásra épülı egységeként mutatja be, súlyt helyezve forma, tartalom (jelentés) és kommunikációs funkció 
összefüggéseire és a nyelvi változási folyamatokra is. Áttekintjük a szintagmák, egyszerő és összetett 
mondatok struktúrájának, szórendjének leírási lehetıségeit. Törekszünk a grammatika, szemantika és 
pragmatika kapcsolódási pontjainak kiemelésére, problémafelvetésre és aktuális kutatási területek 
bemutatására. Tárgyaljuk a szöveg makro-, medio- és mikrostruktúrájának leírását, a szöveg kohéziójának és 
koherenciájának eszközeit. 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz, célja az elıadáson közvetített elméleti tudás 
elmélyítése, nyelvi példák segítségével történı gyakorlati alkalmazása. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7. Aufl. 

Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. 160 p. ISBN 3503122060 
• Dürscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. 4. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783525265468  
• Dudenredaktion (Hg.): Duden. Die Grammatik. Duden Bd. 4. 8. Aufl. Mannheim: Bibliographisches 

Institut, 2009. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783411040483  
Ajánlott irodalom: 
• Pittner, Karin – Berman, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 3. Aufl. Tübingen: Gunter Narr 

Verlag, 2008. 200 p. ISBN 9783823364504 
• Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache. 4. Aufl. Hildesheim, Zürich, New York: Georg 

Olms Verlag, 2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 348711741X 
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MTNT/F 1210 , MTNT/F 1220 A német irodalom történetének korszakai I-II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita  
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Klemm László 
Dr. Tarnói László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy az egyes német nyelvő országok irodalmi paradigmáit, stílusirányzatait, kulturális 
identitásának fı vonulatait, ezek mindenkori helyi specifikumát elemzı módon mutassa be a kezdetektıl a 
felvilágosodáson át (mint egyfajta modern, mindmáig jobbára közérthetı irodalmi nyelv megszületésétıl) 
egészen napjainkig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás tudatosítja a korszakhatárok kijelölésének problematikus voltát és foglalkozik a korszakátmenetek 
jelenségével. Tárgyalja a párhuzamokat és az eltéréseket az egyes német nyelvő országok, ill. régiók 
irodalmában, valamint az irodalmi nyilvánosság sokszínőségét, az irodalmi produkció történeti-társadalmi 
beágyazottságát. A hallgatók elıképzettségétıl függıen a különbözı korszakok eltérı súllyal jelennek meg. Az 
elıadást társelıadók bevonásával, az egyes elıadók kutatási területeihez igazodva tartjuk. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
4. A taulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A tanulói személyiség fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
3. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony elsajátítása 
4. Ismereti hátteret nyújt az irodalmi szövegek nyelvoktatásban való felhasználásához 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra kötelezı (és ajánlott) mővek önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 2004. ISBN 

3484108975Hansers  
• Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1-12. München: dtv  
• Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: 

Haymon-Verlag, 1999. ISBN 3852182956 
Ajánlott irodalom: 
• Rusterholz, Peter-Solbach, Andreas: Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2007. ISBN 

3476017362 
• de Boor, Helmut-Newald, Richard (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. Bd. I-XII ff. München: C. H. Beck, 1949 ff. 
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MTNT/F 1211, MTNT/F 1221 A német irodalom történetének korszakai I-II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László  
Dr. Czeglédy Anita  
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Tarnói László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy A német irodalom történetének korszakai I-II. címő elıadást kísérı szemináriumként 
irodalmi szövegeken mutassa be az egyes német nyelvő országok irodalmi paradigmáit, stílusirányzatait, 
kulturális identitásának fı vonulatait, specifikumait a kezdetektıl a felvilágosodáson át (mint egyfajta modern, 
mindmáig jobbára közérthetı irodalmi nyelv megszületésétıl) egészen napjainkig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegvizsgálat során a gyakorlatban is láthatóvá válnak az irodalomtörténet írás problémás pontjai, mint pl. 
a korszakhatárok kijelölése, és a korszakátmenetek jelensége. Tárgyalja a mőfaji sajátosságokat, továbbá a 
párhuzamokat és eltéréseket az egyes német nyelvő országok, ill. régiók irodalmában. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
6. A taulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
7. A tanulói személyiség fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
3. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony elsajátítása 
4. Ismereti hátteret nyújt az irodalmi szövegek nyelvoktatásban való felhasználásához 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 2004. ISBN 

3484108975Hansers  
• Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1-12. München: dtv 

Ajánlott irodalom: 
• Rusterholz, Peter-Solbach, Andreas: Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2007. ISBN 

3476017362 
• Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: 

Haymon-Verlag, 1999. ISBN 3852182956 
 

MTNT/F 1311, MTNT 1312 Nyelvfejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia  
Dr. Hollós Zita 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a hallgatók nyelvtudásának mélyítése. Ennek 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium céljának megvalósítását kommunikatív funkciók és beszédszándékok köré rendezi. Nagy 
hangsúlyt kap egyrészt a szóbeli kommunikáció, melynek jellemzıit és eszköztárát (beszélt nyelvi kifejezések 
és szófordulatok stb.) változatos helyzetekben ismerhetik meg a hallgatók (vita játékfilmek kapcsán, német 
anyanyelvőekkel készített interjúk stb.). A szeminárium másik feladata az írott nyelv legfontosabb 
jelenségeinek tanulmányozása és gyakorlása. Ez elsısorban autentikus (tudományos és sajtó-) szövegek és 
speciálisan erre a célra készült szókincsbıvítı és nyelvtani feladatok segítségével, továbbá fordítás útján 
történik.  
A fı cél a hallgatók nyelvi érzékenységének és tudatosságának növelése, ill. olyan eszköztár kialakítása, amely 
képessé tesz a német nyelv kreatív használatára, valamint a komplex tartalmak árnyalt és nyelvileg igényes, 
közel anyanyelvi szintő kifejezésére. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buscha, Annerose – Friedrich, Kirsten: Übungsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2007. 238 p. ISBN 

3468497741 
• Hasenkamp, Günther: Leselandschaft 1–2. Ismaning: Hueber, 2006. 164 p., 228 p. ISBN 3885327589, 

3885327597 
Ajánlott irodalom: 
• Buscha, Anne - Linthout, Gisela: Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert 

Verlag, 2005. 240 p. ISBN 3929526816. 
• Dreyer, Hilke – Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell. Ismaning: 

Hueber, 2009. 392 p. ISBN 3193072559 
• Ferenbach, Magda – Schüßler, Ingrid: Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. 

Stuttgart: Klett, 2008. 143 p. ISBN 3125582016 
• Turtur, Ursula: Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Meckenheim: Liebaug-Dartmann, 

2006. 140 p. ISBN 3922989624 
 

MTNT/F 2110, MTNT/F 2111, Alkalmazott nyelvészet (ea. és szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida, 
Dr. Hollós Zita,  
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás és a kapcsolódó szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alkalmazott nyelvészet 
legfontosabb területeivel. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakterület behatárolásának és kutatási módszereinek áttekintése után az elıadás külön tárgyalja a 
legfontosabb részterületeket: foglalkozik a nyelvelsajátítás legfontosabb kérdéseivel (pszicholingvisztika), a 
nyelv/nyelvhasználat társadalmi aspektusaival (pragmatika), a nyelv/kód feldolgozásának lehetıségeivel 
(számítógépes nyelvészet), a legújabb elektronikus adatgyőjtési és -elemzési lehetıségekkel 
(korpusznyelvészet) és azok hatásával az eddigi nyelvészeti elméletekre, valamint a különféle nyelvi 
regiszterek/egységek kodifikálásának elméleti és gyakorlati lehetıségeivel (lexikográfia).  
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Forgács, Erzsébet (2002): Arbeitsmaterialien zur Germanistischen Linguistik I-II. Ein Studienbuch für 

ungarische Germanistikstudenten. JGYF Kiadó, Szeged. 
• Harden, Theo (2006): Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Narr, Tübingen. 
• Hufeisen, Britta/Neuner, Gerhard (1999): Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen 

Deutschunterricht. Fernstudieneinheit 16. Langenscheidt, Berlin/München. 
• Ajánlott irodalom: 
• Engelberg, Stephan – Lemnitzer, Lothar (2009): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung (4. Aufl.).: 

Stauffenburg, Tübingen. (kijelölt fejezetek)  
• Knapp, Karlfried et al. (2007, Hg.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. (mit CD-ROM). Franke, 

Tübingen. (kijelölt fejezetek) 
• Salánki, Ágnes (1997, Hg.): Angewandte Linguistik. Német nyelvészeti szöveggyőjtemény. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.  
 
 

MTNT/F 2211 Kontrasztív nyelvi elemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné, Dr. Uzonyi 
Pál  
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a legfontosabb elméleti összefüggések felvázolása mellett a kontrasztív nyelvészetnek 
elsısorban azon kérdéseivel foglalkozik, amelyek az idegen nyelv elsajátítása és tanítása során jelentıséggel 
bírnak. Ezek középpontjában a nyelvi transzfer (interlingvális ekvivalencia), ill. az interferencia (interlingvális 
differencia) jelensége áll, mind a grammatikában, mind a lexikában. Az eddigi magyar-német kontrasztív 
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kutatások eredményeinek számbavétele mellett fontos szerephez jut a kontrasztív munkamódszerek 
megismerése. Elıtérben áll a hibaelemzés, amely a tanári munkának is fontos eszköze, nélkülözhetetlen mind a 
lexikális, mind a grammatikai, fonetikai és stiláris hibák helyes magyarázata, ill. kiküszöbölése szempontjából. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
• 1. A tanulói személyiség fejlesztése 
• 4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
• 5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
• 7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
• 9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
• 1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
• 2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
• 3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bassola, Péter (2006): Kontrastive Fallstudie: Deutsch – Ungarisch. In: Ágel, Vilmos – Eichinger, Ludwig 

M. – Eroms, Hans Werner – Hellwig, Peter – Heringer, Hans Jürgen – Lobin, Henning (Hg.): Dependenz 
und Valenz. 2. Halbbd. de Gruyter, Berlin, New York, 1279–1286 (=HSK 25/2). 

• Drewnowska-Vargáné, Ewa (2005): Kultur- und textsortenspezifische Funktionen der Metaphern in 
einem interkulturellen und sprachkontrastiven Vergleich. Metaphorische Intertextualität im Diskurs 
ausgewählter harter Nachrichten zum Kosovo-Krieg. In: Lenk Hartmut E. H. – Chesterman Andrew 
(Hg.): Pressetextsorten im Vergleich – Contrasting Text Types in the Press. Olms Verlag, Hildesheim, 
Zürich, New York, 79–102. (=Germanistische Linguistik – Monographien 17). 

Ajánlott irodalom: 
• Forgács, Erzsébet (2007): Kontrastive Sprachbetrachtung. Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, Szeged. 
• Földes, Csaba (2005): Kulturgeschichte, Kulturwissenschaft und Phraseologie: Deutsch-ungarische 

Beziehungen. – In: Hausner, Isolde – Wiesinger, Peter (Hg.): Deutsche Wortforschung als 
Kulturgeschichte. Beiträge des Internationalen Symposiums […].Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien, 323–345.  

• Hollós, Zita (2004): Konzeption eines zweisprachigen syntagmatischen Lernerwörterbuchs. In: Wiegand, 
Herbert Ernst (Hg.): Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX. Olms, Hildesheim, 
Zürich, New York, 91–133. (=Germanistische Linguistik 178)  
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MTNT/F 2310 Irodalom és kultúratudományi irányzatok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia,  
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa a XX. század jelentıs irodalomelméleti megközelítéseit, különös tekintettel a 
kultúratudományok felıl érkezı hatásokra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás kitér arra, hogy a bemutatott irodalomelméletek az egyes tudományok szigorúan vett határait 
átlépve hasznosították más tudományágak elméleti megközelítéseit és modelljeit (filozófia, szociológia, 
etnológia, pszichológia, történelemtudomány, nyelvészet, stb.), megváltoztatva az irodalomtudomány 
szemléletét és kibıvítve annak kereteit. Lehetıség nyílik arra, hogy különbözı tudomány- és 
mőveltségterületeket irodalomtudományi összefüggéseiben láttassunk, és segítsünk eligazodni az elméletek 
sokféleségében. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra kötelezı (és ajánlott) mővek önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assmann, Aleida (²2008): Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Feststellungen. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Baasner, Rainer/ Zens Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Kimmich, D./ Renner, R.G./ Stiegler, B. (szerk.) (2003): Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. 

(Kommnetierte, durchgesehene und aktualisierte Ausgabe), Reclam, Stuttgart. 
• Lüsebrinck, Hans-Jürgen (2005): Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, 

Kulturtransfer. Metzler, Stuttgart/ Weimar. 
• Schinschke, Andrea (1995): Literarische Texte im interkulturellen Lernprozess, Narr, Tübingen. 

Ajánlott irodalom: 
• Assmann, Aleida (szerk.) (1996): Texte und Lektüren. Perspektiven in der Literaturwissenschaft. Fischer 

Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main. 
• Wierlacher, Alois (szerk.) (1985): Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen 

Germanistik. Iudicium, München. 
• Sexl, Martin (2004): Einführung in die Literaturtheorie. Facultas Verlag, Wien. 
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MTNT/F 1411 Irodalmi szövegek interpretációja 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia  
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
  

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium irodalmi mővek és jelenségek értelmezési modelljeit kívánja a gyakorlatban bemutatni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium összehasonlító szempontokat érvényesítve kívánja a különbözı irodalmi mővek és jelenségek 
(motívumok, toposzok stb.) értelmezési modelljeit bemutatni. Az egybevetéshez a legújabb értelmezési 
kísérleteket kívánjuk hasznosítani, akár egy-egy nagyobb lélegzető mő különféle olvasatait, akár egy teljes 
életmő eltérı felfogásait tekintve. Ezáltal a szeminárium elsısorban a kortárs irodalomelméleti irányzatok és 
iskolák mőködésébe nyújt bepillantást, valamint hozzájárul a legújabb szakirodalomban való tájékozottsághoz, 
a különféle irodalomelméleti és -tudományi mőhelyekben és diskurzusokban való otthonossághoz: ezek 
elengedhetetlen feltételei a tanárjelölt szakmai kompetenciájának. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Arnold, Heinz Ludwig – Detering, Heinrich (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv, 

2008. ISBN 9783423301718 
• Baasner, Rainer − Zens, Maria: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001. ISBN 9783503079520 
• Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. 8. Aufl. Frankfurt a.M.: 

Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. ISBN 9783596119585 
Ajánlott irodalom: 
• Foltinek, Herbert – Leitgeb, Christoph (Hg.): Literaturwissenschaft: intermedial – interdisziplinär. Wien: 

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002. ISBN 9783700130956 
• Klausnitzer, Ralf: Literaturwissenschaft: Begriffe, Verfahren, Arbeitstechniken, Berlin u.a.: de Gruyter, 

2004. ISBN 3110180235 
 
 
 
 
 
 

MTNT/F 3111 A nyelvi jelentés aspektusai 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia  
Dr. Szatmári Petra,  
Dr. Uzonyi Pál, 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismerik a jelentés leírásának különféle lehetıségeit (a strukturalista felfogást, szemantikai 
jegyek és mezık fogalmát, a különbözı szemantikai relációkat). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium tárgyalja a grammatika és szemantika, pragmatika és szemantika valamint a grammatika és 
pragmatika viszonyát is. A hallgatók szövegelemzési gyakorlatok során megismerkednek a szó-, mondat- és a 
szövegszemantika kölcsönös összefüggéseivel, kommunikációban, diskurzusban betöltött szerepével, melyek 
elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismerete elengedhetetlen a leendı nyelvtanár számára, pl. a 
szókincsfejlesztés alapvetı módszereinek megismeréséhez. A szeminárium kitér a jelentés dinamikus 
aspektusaira, a fıbb jelentésváltozási folyamatokra és azok kommunikációs hátterére is, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a leendı nyelvtanár adekvátan értelmezzen nyelvi jeleket, ill. tudatosan alkalmazza azokat a 
kommunikációs cél megvalósítása érdekében.  
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Schwarz, Monika – Chur, Jeannette: Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2007 (5. Aufl.) ISBN 

3823362968 
• Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. 2. bıvített kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 2007. 383 p. ISBN 

9789631356823 
Ajánlott irodalom: 
• Ernst, Peter: Pragmalinguistik: Grundlagen, Anwendungen, Probleme. Berlin, New York: de Gruyter, 

2002. 210 p. ISBN 9783110170139 
• Löbner, Sebastian: Semantik. Eine Einführung. Berlin: de Gruyter, 2003. 387 p. ISBN 3110156741 
• Meibauer, Jörg: Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg, 2006. 208 p. ISBN-13 

9783860572849 
 
 
 
 
 

MTNT/F 3211 A német nyelv változatai 
Tantárgy felelıse: Féléves óraszám: Kredit: Elıtanulmányi kötelezettség: 
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Dr. Hollós Zita N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

2  
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita  
Dr. Hessky Regina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium a német nyelv változataival (Varietäten) és azok társadalmi aspektusaival, továbbá a 
nyelvtanulás szempontjából fontos implikációival ismerteti meg a hallgatókat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A beszélt és írott nyelvi változatok jellemzıinek megismerése és a nyelv funkcionálisan, szociálisan, 
területileg, stilárisan és médiumtól függı használata. Ezen ismeretek elsajátítása alapvetı fontosságú a 
produktív idegen nyelvi kompetenciák kialakításában és tanításában. A kurzus mindezeken túl a stilisztika 
alapfogalmait, legfontosabb témaköreit és a különféle szövegtípusok kérdéskörét is magába foglalja, fejlesztve 
a hallgatók nyelvi-stilisztikai ismereteit, hogy az eltérı funkcionális stílusrétegek/-árnyalatok ismeretében 
tudják majd oktatni az idegen nyelvi kommunikációt, mind szóban, mind írásban. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sandig, Barbara: Stilistik der deutschen Sprache, 2. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 2006. ISBN 

978311018870 
• Veith, Werner H.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter Narr, 2005. 278 pp. ISBN 

38233619 
Ajánlott irodalom: 
• Eroms, Hans-Werner: Stil und Stilistik: Eine Einführung. Berlin: Schmidt, 2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 

9783503098231 
• Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 3. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2005. (kijelölt 

fejezetek) ISBN 3503079351 
• Löffler, Heinrich: Wieviel Variation verträgt die deutsche Standardsprache? Begriffsklärung: Standard 

und Gegenbegriffe. In: Eichinger, M. Ludwig – Kallmeyer, Werner (Hg.): Standardvariation. Wie viel 
Variation verträgt die deutsche Sprache? Berlin, New York: de Gruyter, 2005. 7–27. ISBN 
9783110182569 
 
 

MTNT/F 3310 Irodalom és interkulturalitás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
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L: 10 + 0  
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Edit  
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium számba veszi a német kultúraközvetítés tereit, médiumait, módszereit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy bevezetést ad az interkulturalitás témaköréhez tartozó fı fogalomkörökbe (transzkulturalitás, 
hibriditás, métissage, stb.) és tárgyalja a kolonialitás és a posztkolonialitás jelenségét és az erre épülı 
elméleteket. Kitér emellett a saját magunkról és az idegenekrıl alkotott kép megkülönböztetésére, ami az 
interkulturális kommunikáció szerves részét képezi. Vizsgálja az idegenekrıl alkotott kép különbözı formáit 
(sztereotípia, elıítélet és ezek felszámolása) mint a kollektív identitásminták alapjait. Az idegenségre adott 
válaszreakciók nyomon követhetık különbözı szövegtípusokban (vicc, szatíra, reklám) és irodalmi 
szövegekben egyaránt. Vizsgálat tárgyát képezhetik a különbözı korokból és a német nyelvterület különbözı 
régióiból származó irodalmi szövegek, de kiemelt hangsúlyt fektetünk az ezredforduló német nyelvő 
irodalmában fellelhetı interkulturális vonatkozások és problémakörök tárgyalására. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Allolio-Näcke, Lars / Kalscheuer, Britta / Manzeschke, Arne (szerk.) (2005): Differenzen anders denken. 

Bausteine zu einer Kulturtheorie der Transdifferenz. Campus, Frankfurt a.M. Geertz, Clifford (1983): 
Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 

• Hárs, Endre/ Müller-Funk, Wolfgang/ Orosz, Magdolna (szerk.) (2003): Verflechtungsfiguren. 
Intertextualität und Intermedialität in der Kultur Österreich-Ungarns. Peter Lang, Frankfurt a.M. 

Ajánlott irodalom: 
• Hahn, A. / Platz, N. H.  (szerk.) (1999): Interkulturalität als neues Paradigma. Trierer Beiträge, Trier.  
• Lüsebrinck, Hans-Jürgen (2003): Kulturraumstudien und Interkulturelle Kommunikation. In: Nünning, A. 

/ Nünning, V. (szerk.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Metzler, Stuttgart/Weimar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTNT/F 3411 A kortárs német kultúra 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
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L: 0 + 10  
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Edit  
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Ritz Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium számba veszi a német kultúraközvetítés tereit, médiumait, módszereit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy konkrét példákon mutatja be a kortárs német kultúra önképének alakulását és a kultúraközvetítés 
intézményrendszerének legfontosabb jellegzetességeit. Az órákon a hallgatók megismerkedhetnek a német 
nyelvterület meghatározó kulturális központjaival, intézményeivel, rendezvényeivel és azok mediális 
megjelenésével és recepciójával. Szem elıtt tartja a mai német nyelvterületre jellemzı kulturális sokszínőséget. 
A szeminárium képet ad a jelenkori kultúra alakulásáról, fıbb tendenciáiról és példákon keresztül tudatosítja, 
hogy a kulturális emlékezet mindig konstrukció eredménye. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kittlausz, Viktor – Pauleit, Winfried (Hg.): Kunst − Museum − Kontexte: Perspektiven der Kunst- und 

Kulturvermittlung. Bielefeld: transcript, 2006. ISBN 3899425820 
• Krüger, Brigitte – Peitsch, Helmut – Stillmark, Hans-Christian: Lesarten: Beiträge zur Kunst- Literatur- 

und Sprachkritik. Berlin: Frank und Timme, 2007. ISBN 3865960936 
Ajánlott irodalom: 
• Erber-Groiß, Margarete − Heinisch, Severin – Ehalt, Hubert Chr. – Konrad, Helmut (Hg.): Kult und 

Kultur des Ausstellens. Beiträge zur Praxis, Theorie und Didaktik des Museums. Wien: WUV Univ.-
Verl., 1992. ISBN 3851140516 

• Wall, Tobias: Das unmögliche Museum. Zum Verhältnis von Kunst und Kunstmuseen der Gegenwart. 
Bielefeld: transcript, 2006. ISBN 3899425227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTNT/F 4210 Szakmódszertan (A nyelvpedagógia alapjai) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
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Ida L: 10 + 0 
Oktatás nyelve: 

német 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a szaktárgy alapjait, a szakdidaktika és a társterületek közötti 
összefüggéseket, különös tekintettel a tanuláselméletek és a nyelvoktatás gyakorlatának összefüggéseire.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bemutatja a szakdidaktika és a szakmódszertan fıbb témaköreit, tartalmait, és átfogó képet nyújt a nemzetközi 
tendenciák mellett a hazai gyakorlat sajátosságairól. A szaktárgyhoz kapcsolódó alapvetı definíciók tisztázását 
követıen a hallgatók történeti áttekintést kapnak a német, mint idegen nyelv módszertanának fejlıdésérıl, 
különös tekintettel az utóbbi évtizedek irányzatainak jellemzıire és korunk legfontosabb, uralkodó 
nyelvpedagógiai törekvéseire. Az elıadás második része részletesen tárgyalja a modern, kommunikatív 
szemlélető nyelvóra célkitőzéseit és módszertanilag megalapozott tervezését, a tanítási és tanulási folyamat 
elemeit, szakaszait, és az értékelés lehetséges formáit. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadás kötelezı szakirodalmának önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdos Jenı (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Herbert Gudjons (1998): Didaktik zum Anfassen. Klinkhardt 
• B.-D. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm (szerk.) (1995) : Handbuch Fremdsprachenunterricht. Francke 

Verlag, Tübingen/Basel (kijelölt fejezetek). 
• Gerhard Neuner, Hans Hunfeld (szerk.) (1993): Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts, 

Fernstudienangebot. GhK, Kassel. 
Ajánlott irodalom: 
• U. Häussermann, H-E. Piepho (szerk.) (1996): Aufgabenhandbuch DaF. iudicium, München. 
• S. Bolton, Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, 1996. 
• Medgyes Péter (1997): A nyelvtanár; A nyelvtanítás módszertana. Corvina, Budapest. 
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MTNT/F 4211 Szakmódszertan I. (Tanítási módszerek, munkaformák a gyakorlatban) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célul tőzi ki a tanítási folyamat szereplıinek és eszközeinek áttekintését, elemzését a legújabb 
módszertani irányzatok tükrében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A modern nyelvoktatás tartalmi kérdései mellett szó lesz a tanári és tanulói magatartásformákról, a különbözı 
munkaformákról, különös tekintettel a differenciálást és tanulóközpontú nyelvoktatást elısegítı 
munkaformákra (projekt- és mőhelymunka, drámapedagógia, önálló tanulás elısegítése), valamint a 
felhasználható taneszközökrıl is. 
A hagyományos és modern médiumok megismerésének keretében lehetıség nyílik majd önálló oktatási 
anyagok létrehozására és kipróbálására. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Herbert Gudjons (1991): Handbuch Gruppenunterricht. Beltz, Weinheim-Basel. 
• Gerhard Neuner, Hans Hunfeld (szerk.) (1993): Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts, 

Fernstudienangebot. GhK, Kassel. 
• Inge Schwerdtfeger (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit. 

Langenscheidt, München. 
Ajánlott irodalom: 
• Medgyes Péter (1997): A nyelvtanár; A nyelvtanítás módszertana. Corvina, Budapest. 
• Petneki K., Szablyár A. (szerk.)(1998): Lehrbücher und Lehrwerke des Deutschen im ungarischen 

Kontext. ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest. 
 
 
 
 

MTNT/F 4311 Szakmódszertan II. (Tanítási módszerek, munkaformák a gyakorlatban) 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2+1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MTNT4210-4211 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy a hallgatók gyakorlati tudást szerezzenek adott oktatási célokhoz kapcsolódóan 
tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervek készítésében, valamint képesek legyenek meghatározott 
célok mentén önálló feladatok, tananyagok gyártására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fontos célkitőzés, hogy a szemináriumi munka során a tervezés mellett a tanítási és tanulási folyamat 
szakaszainak értékelési lehetıségeit is megismerjék a résztvevık. A hazai fontosabb vizsgatípusok 
tanulmányozásán túl lehetıség nyílik a különbözı értékelési formákat megjelenítı tesztek, vizsgafeladatok 
készítésére, kipróbálására. A szemináriumi munkához kapcsolódóan a résztvevık önálló projektmunka 
keretében adnak számot a megszerzett tudás gyakorlati hasznosításáról. Ennek keretében egy konkrét tanítási 
célhoz kapcsolódóan készítenek választott tananyaghoz óraterve(ke)t, kiegészítı- és értékelı feladatokat.  Az 
önálló munka során személyes találkozás, ill. elektronikus kapcsolattartási eszközök segítségével folyamatos 
konzultációs lehetıség áll a hallgatók rendelkezésére. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Europarat: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen lernen, lehren, beurteilen. Kapitel 9 

– Beurteilen und Bewerten, 2001, 172 – 190. 
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Karin Kleppin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudienangebot. Langenscheidt, München. 
• Barbara Ziebell (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten, Langenscheidt, München. 

Ajánlott irodalom: 
• H.G. Albers, S. Bolton (szerk.) (1995): Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungs- und 

Sprachstandsprüfungen Langenscheidt, München. 
• H. Vollmer (2003): Leistungsmessung, Leistungskontrolle, Selbstbeurteilung: Überblick. In: Handbuch 

Fremdsprachenunterricht, (szerk.) K.-R. Bausch et al., Göttingen, 365-370. 
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MTNT/F 4411 Szakmai tanítási gyakorlat + tanításkísérés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 
L: 0 + 20 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Az MTNT4110 együtt vagy elıbb 
teljesítendı, mint az MTNT4120 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanítási gyakorlat célja, hogy a hallgatók óralátogatások, valamint saját órák tartása által gyakorlati 
tapasztalatot szerezzenek, ill. elmélyítsék meglévı tapasztalataikat a nyelvoktatás terén.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az iskolában vezetıtanár irányításával az adott szakképzettség területén végzett csoportos gyakorlat 
szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a hospitálást, az óramegbeszéléseket és csoportonként 
legalább 15 megtartott órát/foglalkozást (a hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát az 5-8., a 
másikat pedig a 9-12. évfolyamon kell, hogy végezze). A gyakorlatot a szakos szakmódszertan oktató kíséri, 
mely magába foglalja a rendszeres óralátogatást és az azt követı megbeszélésen való részvételt, valamint az 
egyéni, személyre szabott konzultáció lehetıségét is. Ez által lehetıség nyílik a tanítási gyakorlat ideje alatt 
felmerült kérdések, problémák megbeszélésére és az egymás közötti, kritikus szakmai tapasztalatcserére, mely 
elısegíti a reflektív és tudatos nyelvpedagógussá válás folyamatát. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (1994):Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Barbara Ziebell (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, 

München. 
Ajánlott irodalom: 
• Gedeon Éva, N. Tóth Zsuzsa, Rádai Péter (szerk.) (1993): 165 ötlet nyelvtanárok számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Gedeon Éva, Lengyel Zsuzsa, Rádai Péter  (szerk.) (1996): Még 135 ötlet. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Butzkamm, Wolfgang: Unterrichtssprache Deutsch. Max Hueber Verlag, 2007. 
• Dukáné Kárpáti Zsófia – Horváth Hajna: Klassengespräche. ELTE Germanistisches Institut, Bereich 

Sprachpraxis, Budapest, 1995. 
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7.3. TANÁR – NÉMETTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 

A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
- szakképzettség: okleveles némettanár  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of German language and culture 

 
 

7.3.1. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, BA fıszak 
bemenettel 

(nappali képzés) (30 kredit) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2    

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2   

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2     

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  
30/é/2 

   

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  
30/é/2 

   

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2   

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2     

K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2    

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2     

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2     

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3    

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3   

 

Összesítés:   

8/120 
ea. 

2/30 sz. 
(10/150

0/0 ea. 
11/150 

sz. 
(11/150

0/0 
ea. 

7/120 
sz. 
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) ) (7/120
) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2     

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2    

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2     

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2   

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2   

 Összesítés:        
 Összesítés:   10/150 11/150 7/120   
  + 2/30 (SZV) 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 150(+30) 150(+30) 120 (+30)   
Vizsgák száma 4 0 0   
Félévközi jegyek száma 1(+1) 5(+1) 3(+1)   
Összes felkínált kredit 14 13 11   
Javasolt kreditmennyiség 10(+2) 11(+2) 7(+2)   
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7.3.2. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, BA mellékszak 
bemenettel (50 kredit) 

(nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K 

A német nyelv rendszere I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek) 

MTNT111
0 

MTNT111
1 

MTNT112
0 

MTNT112
1 

– 
30/v/2 
30/é/2 

30/v/2 
30/é/2 

   

K 

A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek 

MTNT121
0 

MTNT122
0 

– 30/v/2 30/v/2    

K 
A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 

MTNT121
1 

MTNT122
1 

 30/é/2 30/é/2    

K Nyelvfejlesztés 

MTNT131
1 

MTNT132
1 

 30/é/2 30/é/2    

 Összesítés:   

4/60 
ea. 

6/90 sz. 
(10/150

) 

4/60 
ea. 

6/90 sz. 
(10/150

) 

   

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2    

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2   

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2     

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  
30/é/2 

   

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  
30/é/2 

   

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2   

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2     
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K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2    

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2     

K Szakmódszertan I.-II. 
(Tanítási módszerek, 
munkaformák a gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2     

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3    

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3   

 

Összesítés:   

8/120 
ea. 

2/30 sz. 
(10/150

) 

0/0 ea. 
11/150 

sz. 
(11/150

) 

0/0 
ea. 

7/120 
sz. 

(7/120
) 

  

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2     

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2    

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2     

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2   

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2   

 Összesítés:        

 Összesítés:   24/360 23/330 
11/18

0 
0/0 0/0 

  + 2/30 (SZV) 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 360(+30) 150(+30) 120 (+30) 0 0 
Vizsgák száma 2 0 0 0 0 
Félévközi jegyek száma 3(+1) 5(+1) 3(+1) 0 0 
Összes felkínált kredit 24 23 11 0 0 
Javasolt kreditmennyiség 20(+2) 21(+2) 7(+2) 0 0 
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7.3.3. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, német fıiskolai 

diplomával (30 kredit)  
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  30/é/2  

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  30/é/2  

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2   

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2   

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3 

 
Összesítés:   

8/120 ea. 
2/30 sz. 
(10/150) 

0/0 ea. 
11/150 sz. 
(11/150) 

0/0 ea. 
7/120 sz. 
(7/120) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2 

 Összesítés:      
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 Összesítés:   10/150 11/150 7/120 
  + 2/30 (SZV) 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ)   

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 150(+30) 150(+30) 120 (+30) 
Vizsgák száma 4 0 0 
Félévközi jegyek száma 1(+1) 5(+1) 3(+1) 
Összes felkínált kredit 14 13 11 
Javasolt kreditmennyiség 10(+2) 11(+2) 7(+2) 
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7.3.4. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, német fıiskolai 
diplomával (30 kredit)  

(levelezı képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNF211
0 

MTNF211
1 

 10/v/2 10/é/2 

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNF221
1 

 10/é/2  

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNF231
0 

 10/v/2  

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNF140
0 

  
10/é/2 

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNF311
1 

  
10/é/2 

K 
A német nyelv változatai 

MTNF321
1 

 10/é/2  

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNF331
0 

 10/v/2  

K 
A kortárs német kultúra 

MTNF341
1 

  10/é/2 

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNF421
0 

 10/v/2  

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF421
1 

 10/é/2  

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF431
1 

MTNT421
0-4211 

 10/é/3 

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNF441
1 

MTNT421
0-4311 

 20/é/3 

 

Összesítés:   
8/40 ea. 
6/30 sz. 
(14/70) 

0/0 ea. 
14/70 sz. 
(14/70) 

 
 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNF351
1 

 10/é/2  

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNF351
2 

  10/é/2 

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNF351
5 

 10/é/2  

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNF351
6 

 10/é/2  



 

| 775 | 

 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNF351
3 

 10/é/2  

 Összesítés:     
 Összesítés:   14/70 14/70 
  + 2/10 (SZV) 

 
MEGJEGYZÉS: A KÉPZÉS 2 FÉLÉV ALATT IS ELVÉGEZHETİ, AMENNYIBEN A 
HALLGATÓ A 3. FÉLÉVES TÁRGYAKAT AZ 1. FÉLÉVBEN TELJESÍTI. 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 70(+30) 70(+30) 
Vizsgák száma 4 0 
Félévközi jegyek száma 3(+1) 6(+1) 
Összes felkínált kredit 22 16 
Javasolt kreditmennyiség 14(+2) 14(+2) 
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7.3.5. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, bölcsész / MA 

diplomával (30 kredit, ha legalább 10 kr. átvitellel elismerhetı) (nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  30/é/2  

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  30/é/2  

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2   

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2   

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3 

 
Összesítés:   

8/120 ea. 
2/30 sz. 
(10/150) 

0/0 ea. 
11/150 sz. 
(11/150) 

0/0 ea. 
7/120 sz. 
(7/120) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2 

 Összesítés:      
 Összesítés:   10/150 11/150 7/120 
  + 2/30 (SZV) 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 150(+30) 150(+30) 120 (+30) 
Vizsgák száma 4 0 0 
Félévközi jegyek száma 1(+1) 5(+1) 3(+1) 
Összes felkínált kredit 14 13 11 
Javasolt kreditmennyiség 10(+2) 11(+2) 7(+2) 
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7.3.6. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, bölcsész / MA 

diplomával (30 kredit, ha legalább 10 kr. átvitellel elismerhetı) (levelezı képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNF211
0 

MTNF211
1 

 10/v/2 10/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNF221
1 

   10/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNF231
0 

 10/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNF140
0 

  10/é/2  

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNF311
1 

  10/é/2  

K 
A német nyelv változatai 

MTNF321
1 

   10/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNF331
0 

 10/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNF341
1 

  10/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNF421
0 

 10/v/2   

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF421
1 

 10/é/2   

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF431
1 

MTNT421
0-4211 

 10/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNF441
1 

MTNT421
0-4311 

  20/é/3 

 
Összesítés:   

8/40 ea. 
2/10 sz. 
(10/50) 

0/0 ea. 
11/50 sz. 
(11/50) 

0/0 ea. 
7/40 sz. 
(7/40) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (1 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNF351
1 

 10/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNF351
2 

  10/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNF351
5 

 10/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNF351
6 

   10/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNF351
3 

   10/é/2 

 Összesítés:      
 Összesítés:   10/50 11/50 7/40 
  + 2/10 (SZV) 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 50(+30) 50(+30) 40 (+30) 
Vizsgák száma 4 0 0 
Félévközi jegyek száma 1(+1) 5(+1) 3(+1) 
Összes felkínált kredit 14 13 11 
Javasolt kreditmennyiség 10(+2) 11(+2) 7(+2) 
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7.3.7. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, újabb tanári 
képzés esetén, más tanárszakon megszerzett MA birtokában (új típusú), vagy fıiskolai/egyetemi 

tanári diplomával (régi típusú) (40 kredit) 
(nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K Nyelvfejlesztés 

MTNT131
1 

MTNT132
1 

 30/é/2 30/é/2  

 Összesítés:   
0/0 ea. 
2/30 sz. 
(2/30) 

0/0 ea. 
2/30 sz. 
(2/30) 

 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  30/é/2  

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  30/é/2  

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2   

K Szakmódszertan I.-II. 
(Tanítási módszerek, 
munkaformák a gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2   

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3 

 
Összesítés:   

8/120 ea. 
2/30 sz. 
(10/150) 

0/0 ea. 
11/150 sz. 
(11/150) 

0/0 ea. 
7/120 sz. 
(7/120) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (4 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2   
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SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2 

 Összesítés:      
 Összesítés:   12/180 13/180 7/120 
  + 8/120 (SZV) 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 180(+30/60) 180(+30) 120 (+30/60) 
Vizsgák száma 4 0 0 
Félévközi jegyek száma 2(+2) 6(+1) 3(+1/2) 
Összes felkínált kredit 16 15 11 
Javasolt kreditmennyiség 12(+2/4) 13(+2) 7(+2/4) 
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7.3.8. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, újabb tanári 
képzés esetén, más tanárszakon megszerzett MA birtokában (új típusú), vagy fıiskolai/egyetemi 

tanári diplomával (régi típusú) (40 kredit) 
(levelezı képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K Nyelvfejlesztés 

MTNF131
1 

MTNF132
1 

 10/é/2 10/é/2  

 Összesítés:   
0/0 ea. 
2/10 sz. 
(2/10) 

0/0 ea. 
2/10 sz. 
(2/10) 

 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNF211
0 

MTNF211
1 

 10/v/2 10/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNF221
1 

   10/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNF231
0 

 10/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNF140
0 

  
10/é/2 

 

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNF311
1 

  
10/é/2 

 

K 
A német nyelv változatai 

MTNF321
1 

   10/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNF331
0 

 10/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNF341
1 

  10/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNF421
0 

 10/v/2   

K Szakmódszertan I. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF421
1 

 10/é/2   

K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF431
1 

MTNT421
0-4211 

 10/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNF441
1 

MTNT421
0-4311 

  20/é/3 

 
Összesítés:   

8/40 ea. 
2/10 sz. 
(10/50) 

0/0 ea. 
11/50 sz. 
(11/50) 

0/0 ea. 
7/40 sz. 
(7/40) 
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DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (4 TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNF351
1 

 10/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNF351
2 

  10/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNF351
5 

 10/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNF351
6 

   10/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNF351
3 

   10/é/2 

 Összesítés:      
 Összesítés:   12/60 13/60 7/40 
  + 8/40 (SZV) 

 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 60(+30/60) 60(+30) 40 (+30/60) 
Vizsgák száma 4 0 0 
Félévközi jegyek száma 2(+2) 6(+1) 3(+1/2) 
Összes felkínált kredit 16 15 11 
Javasolt kreditmennyiség 12(+2/4) 13(+2) 7(+2/4) 

 



 

| 784 | 

 

 
 

7.3.9. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, fıiskolai szintő, 
pedagógus szakképzettség esetén (50 kredit) 

(nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K 

A német nyelv rendszere I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek) 

MTNT111
0 

MTNT111
1 
 

– 
30/v/2 
30/é/2 

  

K 

A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek 

MTNT122
0 

–  30/v/2  

K 
A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 

MTNT122
1 

  30/é/2  

K Nyelvfejlesztés 

MTNT131
1 

MTNT132
1 

 30/é/2 30/é/2  

 Összesítés:   
2/30 ea. 
4/60 sz. 
(6/90) 

2/30 ea. 
4/60 sz. 
(6/90) 

 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNT211
0 

MTNT211
1 

 30/v/2 30/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNT221
1 

   30/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNT231
0 

 30/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNT140
0 

  
30/é/2 

 

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNT311
1 

  
30/é/2 

 

K 
A német nyelv változatai 

MTNT321
1 

   30/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNT331
0 

 30/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNT341
1 

  30/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNT421
0 

 30/v/2   

K Szakmódszertan I.-II. 
(Tanítási módszerek, 
munkaformák a gyakorlatban) 

MTNT421
1 

 30/é/2   
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K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNT431
1 

MTNT421
0-4211 

 30/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNT441
1 

MTNT421
0-4311 

  60/é/3 

 
Összesítés:   

8/120 ea. 
2/30 sz. 
(10/150) 

0/0 ea. 
11/150 sz. 
(11/150) 

0/0 ea. 
7/120 sz. 
(7/120) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (MINDEN TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNT351
1 

 30/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNT351
2 

  30/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNT351
5 

 30/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNT351
6 

   30/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNT351
3 

   30/é/2 

 Összesítés:   (4/60) (2/30) (4/60) 
 Összesítés:   20/300 19/270 11/180 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 
Összes óraszám 300 270 240 
Vizsgák száma 5 1 0 
Félévközi jegyek száma 5 8 5 
Összes felkínált kredit 24 19 11 
Javasolt kreditmennyiség 24 19 11 
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7.3.10. Mintatanterv tanár - némettanár mesterképzési szakos hallgatók számára, fıiskolai 

szintő, pedagógus szakképzettség esetén (50 kredit) 
(levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 

ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K 

A német nyelv rendszere I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek) 

MTNF111
0 

MTNF111
1 
 

– 
10/v/2 
10/é/2 

  

K 

A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 
(alapozó modul nem német 
alapszakos 
elıképzettségőeknek 

MTNF122
0 

–  10/v/2  

K 
A német irodalom 
történetének korszakai I-II. 

MTNF122
1 

  10/é/2  

K Nyelvfejlesztés 

MTNF131
1 

MTNF132
1 

 10/é/2 10/é/2  

 Összesítés:   
2/10 ea. 
4/20 sz. 
(6/30) 

2/10 ea. 
4/20 sz. 
(6/30) 

 

TÖRZSTÁRGYAK 

K Alkalmazott nyelvészet I-II. 

MTNF211
0 

MTNF211
1 

 10/v/2 10/é/2  

K 
Kontrasztív nyelvi elemzések 

MTNF221
1 

   10/é/2 

K Irodalom- és 
kultúratudományi irányzatok 

MTNF231
0 

 10/v/2   

K Irodalmi szövegek 
interpretációja 

MTNF140
0 

  10/é/2  

K 
A nyelvi jelentés aspektusai 

MTNF311
1 

  10/é/2  

K 
A német nyelv változatai 

MTNF321
1 

   10/é/2 

K 
Irodalom és interkulturalitás 

MTNF331
0 

 10/v/2   

K 
A kortárs német kultúra 

MTNF341
1 

  10/é/2  

K Szakmódszertan (A 
nyelvpedagógia alapjai) 

MTNF421
0 

 10/v/2   

K Szakmódszertan I.-II. 
(Tanítási módszerek, 
munkaformák a gyakorlatban) 

MTNF421
1 

 10/é/2   
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K Szakmódszertan II. (Tanítási 
módszerek, munkaformák a 
gyakorlatban) 

MTNF431
1 

MTNT421
0-4211 

 10/é/3  

K Szakmai 
gyakorlat+tanításkísérés 

MTNF441
1 

MTNT421
0-4311 

  20/é/3 

 
Összesítés:   

8/40 ea. 
2/10 sz. 
(10/50) 

0/0 ea. 
11/50 sz. 
(11/50) 

0/0 ea. 
7/40 sz. 
(7/40) 

DIFFERENCIÁLT KÉPZÉS TÁRGYAI (MINDEN TÁRGY FELVÉTELE KÖTELEZİ) 

SZV 
Szerzık, mővek, 
stílusirányzatok 

MTNF351
1 

 10/é/2   

SZV 
Irodalmi szövegek a német 
nyelv oktatásában 

MTNF351
2 

  10/é/2  

SZV Internet a német nyelv 
oktatásában 

MTNF351
5 

 10/é/2   

SZV A szaknyelvek nyelvi 
jellemzıi 

MTNF351
6 

   10/é/2 

SZV 
Szótárak és szótárhasználat 

MTNF351
3 

   10/é/2 

 Összesítés:   (4/20) (2/10) (4/20) 
 Összesítés:   20/100 19/90 11/60 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 
Összes óraszám 100 90 80 
Vizsgák száma 5 1 0 
Félévközi jegyek száma 5 8 5 
Összes felkínált kredit 24 19 11 
Javasolt kreditmennyiség 24 19 11 
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7.3.11. Tanár – némettanár mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
 

MTNT/F 1110, MTNT/F 1111 A német nyelv rendszere I. (ea. és szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy jelentés-megkülönböztetı nyelvi elemek (fonémák) és egyszerőbb jelentéshordozó nyelvi jelek 
(morfémák és lexémák) leírásával, osztályozási lehetıségeivel, egymás közötti viszonyával ismerteti meg a 
hallgatókat, fonológiai, morfológiai, lexikológiai ismereteket közvetít. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tárgyaljuk a fonémák jelentésmegkülönböztetı szerepét, disztinktív jegyeit, kombinációs lehetıségeit és 
szervezıdését jelentéshordozó egységekké. Áttekintjük a morfémák különbözı szempontú osztályozási 
lehetıségeit, a szóképzési mechanizmusokat, a szófaji besorolás problematikáját, a szófajok morfológiai, 
szemantikai jellemzıit, amelyek meghatározzák szintaktikai funkcióikat. Megvizsgáljuk a lexémák 
szemantikai tartalmában megállapítható összefüggéseket és a lexémák között fennálló jelentésviszonyokat. 
Kitérünk a nyelv dinamikus aspektusára is (morfémák és lexémák kialakulására, jelentésváltozásaira stb.) 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz, célja az elıadáson közvetített elméleti tudás 
elmélyítése, nyelvi példák segítségével történı gyakorlati alkalmazása. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Uzonyi, Pál: Phonetik und Phonologie des Deutschen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998. 268 p. ISBN 

9630575647 
• Dudenredaktion (Hg.): Duden. Die Grammatik. Duden Bd. 4. 8. Aufl. Mannheim: Bibliographisches 

Institut, 2009. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783411040483  
Ajánlott irodalom: 
• Donalies, Elke: Die Wortbildung im Deutschen. Ein Überblick. 2. Aufl. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 

2005. 207 p. ISBN 3823351575 
• Römer, Christine – Matzke, Brigitte: Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. 2. Aufl. Tübingen: 

Gunter Narr Verlag, 2005. 236 p. ISBN 9783823361282 
• Römer, Christine: Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen, Basel: UTB, 2006 (UTB 2811). 250 p. 

ISBN 9783825228118 
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MTNT/F 1120, MTNT/F 1121 A német nyelv rendszere II. (ea. és szem.) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 
Dr. Szatzker Szilvia 
Dr. Uzonyi Pál  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy az azonos címő elıadás és szeminárium folytatásaként a komplex nyelvi jeleket (szavakat és 
szintagmákat) mondattani és szövegnyelvészeti összefüggéseikben tárgyalja. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A német nyelvet fonológiai, morfológiai, lexikológiai, szintaktikai és szövegnyelvészeti részrendszerek 
egymásra épülı egységeként mutatja be, súlyt helyezve forma, tartalom (jelentés) és kommunikációs funkció 
összefüggéseire és a nyelvi változási folyamatokra is. Áttekintjük a szintagmák, egyszerő és összetett 
mondatok struktúrájának, szórendjének leírási lehetıségeit. Törekszünk a grammatika, szemantika és 
pragmatika kapcsolódási pontjainak kiemelésére, problémafelvetésre és aktuális kutatási területek 
bemutatására. Tárgyaljuk a szöveg makro-, medio- és mikrostruktúrájának leírását, a szöveg kohéziójának és 
koherenciájának eszközeit. 
A szeminárium szorosan kapcsolódik az azonos címő elıadáshoz, célja az elıadáson közvetített elméleti tudás 
elmélyítése, nyelvi példák segítségével történı gyakorlati alkalmazása. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7. Aufl. 

Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. 160 p. ISBN 3503122060 
• Dürscheid, Christa: Syntax. Grundlagen und Theorien. 4. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783525265468  
• Dudenredaktion (Hg.): Duden. Die Grammatik. Duden Bd. 4. 8. Aufl. Mannheim: Bibliographisches 

Institut, 2009. (kijelölt fejezetek) ISBN 9783411040483  
Ajánlott irodalom: 
• Pittner, Karin – Berman, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 3. Aufl. Tübingen: Gunter Narr 

Verlag, 2008. 200 p. ISBN 9783823364504 
• Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache. 4. Aufl. Hildesheim, Zürich, New York: Georg 

Olms Verlag, 2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 348711741X 
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MTNT/F 1210 , MTNT/F 1220 A német irodalom történetének korszakai I-II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czeglédy Anita  
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Klemm László 
Dr. Tarnói László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy az egyes német nyelvő országok irodalmi paradigmáit, stílusirányzatait, kulturális 
identitásának fı vonulatait, ezek mindenkori helyi specifikumát elemzı módon mutassa be a kezdetektıl a 
felvilágosodáson át (mint egyfajta modern, mindmáig jobbára közérthetı irodalmi nyelv megszületésétıl) 
egészen napjainkig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás tudatosítja a korszakhatárok kijelölésének problematikus voltát és foglalkozik a korszakátmenetek 
jelenségével. Tárgyalja a párhuzamokat és az eltéréseket az egyes német nyelvő országok, ill. régiók 
irodalmában, valamint az irodalmi nyilvánosság sokszínőségét, az irodalmi produkció történeti-társadalmi 
beágyazottságát. A hallgatók elıképzettségétıl függıen a különbözı korszakok eltérı súllyal jelennek meg. Az 
elıadást társelıadók bevonásával, az egyes elıadók kutatási területeihez igazodva tartjuk. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
4. A taulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A tanulói személyiség fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
3. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony elsajátítása 
4. Ismereti hátteret nyújt az irodalmi szövegek nyelvoktatásban való felhasználásához 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra kötelezı (és ajánlott) mővek önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 2004. ISBN 

3484108975Hansers  
• Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1-12. München: dtv  
• Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: 

Haymon-Verlag, 1999. ISBN 3852182956 
Ajánlott irodalom: 
• Rusterholz, Peter-Solbach, Andreas: Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2007. ISBN 

3476017362 
• de Boor, Helmut-Newald, Richard (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. Bd. I-XII ff. München: C. H. Beck, 1949 ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTNT/F 1211, MTNT/F 1221 A német irodalom történetének korszakai I-II. 



 

| 791 | 

 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László  
Dr. Czeglédy Anita  
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Kovács Edit 
Dr. Tarnói László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy A német irodalom történetének korszakai I-II. címő elıadást kísérı szemináriumként 
irodalmi szövegeken mutassa be az egyes német nyelvő országok irodalmi paradigmáit, stílusirányzatait, 
kulturális identitásának fı vonulatait, specifikumait a kezdetektıl a felvilágosodáson át (mint egyfajta modern, 
mindmáig jobbára közérthetı irodalmi nyelv megszületésétıl) egészen napjainkig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szövegvizsgálat során a gyakorlatban is láthatóvá válnak az irodalomtörténet írás problémás pontjai, mint pl. 
a korszakhatárok kijelölése, és a korszakátmenetek jelensége. Tárgyalja a mőfaji sajátosságokat, továbbá a 
párhuzamokat és eltéréseket az egyes német nyelvő országok, ill. régiók irodalmában. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
6. A taulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
7. A tanulói személyiség fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
3. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony elsajátítása 
4. Ismereti hátteret nyújt az irodalmi szövegek nyelvoktatásban való felhasználásához 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 2004. ISBN 

3484108975Hansers  
• Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1-12. München: dtv 

Ajánlott irodalom: 
• Rusterholz, Peter-Solbach, Andreas: Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart: J.B.Metzler, 2007. ISBN 

3476017362 
• Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur 1945-1990. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: 

Haymon-Verlag, 1999. ISBN 3852182956 
 

MTNT/F 1311, MTNT 1312 Nyelvfejlesztés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia  
Dr. Hollós Zita 
Dr. Ritz Szilvia 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a hallgatók nyelvtudásának mélyítése. Ennek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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A szeminárium céljának megvalósítását kommunikatív funkciók és beszédszándékok köré rendezi. Nagy 
hangsúlyt kap egyrészt a szóbeli kommunikáció, melynek jellemzıit és eszköztárát (beszélt nyelvi kifejezések 
és szófordulatok stb.) változatos helyzetekben ismerhetik meg a hallgatók (vita játékfilmek kapcsán, német 
anyanyelvőekkel készített interjúk stb.). A szeminárium másik feladata az írott nyelv legfontosabb 
jelenségeinek tanulmányozása és gyakorlása. Ez elsısorban autentikus (tudományos és sajtó-) szövegek és 
speciálisan erre a célra készült szókincsbıvítı és nyelvtani feladatok segítségével, továbbá fordítás útján 
történik.  
A fı cél a hallgatók nyelvi érzékenységének és tudatosságának növelése, ill. olyan eszköztár kialakítása, amely 
képessé tesz a német nyelv kreatív használatára, valamint a komplex tartalmak árnyalt és nyelvileg igényes, 
közel anyanyelvi szintő kifejezésére. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buscha, Annerose – Friedrich, Kirsten: Übungsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2007. 238 p. ISBN 

3468497741 
• Hasenkamp, Günther: Leselandschaft 1–2. Ismaning: Hueber, 2006. 164 p., 228 p. ISBN 3885327589, 

3885327597 
Ajánlott irodalom: 
• Buscha, Anne - Linthout, Gisela: Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert 

Verlag, 2005. 240 p. ISBN 3929526816. 
• Dreyer, Hilke – Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell. Ismaning: 

Hueber, 2009. 392 p. ISBN 3193072559 
• Ferenbach, Magda – Schüßler, Ingrid: Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. 

Stuttgart: Klett, 2008. 143 p. ISBN 3125582016 
• Turtur, Ursula: Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Meckenheim: Liebaug-Dartmann, 

2006. 140 p. ISBN 3922989624 
 

MTNT/F 2110, MTNT/F 2111, Alkalmazott nyelvészet (ea. és szem.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
2 + 2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V, É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida, 
Dr. Hollós Zita,  
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás és a kapcsolódó szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alkalmazott nyelvészet 
legfontosabb területeivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 



 

| 793 | 

 

A szakterület behatárolásának és kutatási módszereinek áttekintése után az elıadás külön tárgyalja a 
legfontosabb részterületeket: foglalkozik a nyelvelsajátítás legfontosabb kérdéseivel (pszicholingvisztika), a 
nyelv/nyelvhasználat társadalmi aspektusaival (pragmatika), a nyelv/kód feldolgozásának lehetıségeivel 
(számítógépes nyelvészet), a legújabb elektronikus adatgyőjtési és -elemzési lehetıségekkel 
(korpusznyelvészet) és azok hatásával az eddigi nyelvészeti elméletekre, valamint a különféle nyelvi 
regiszterek/egységek kodifikálásának elméleti és gyakorlati lehetıségeivel (lexikográfia).  
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Forgács, Erzsébet (2002): Arbeitsmaterialien zur Germanistischen Linguistik I-II. Ein Studienbuch für 

ungarische Germanistikstudenten. JGYF Kiadó, Szeged. 
• Harden, Theo (2006): Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Narr, Tübingen. 
• Hufeisen, Britta/Neuner, Gerhard (1999): Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen 

Deutschunterricht. Fernstudieneinheit 16. Langenscheidt, Berlin/München. 
• Ajánlott irodalom: 
• Engelberg, Stephan – Lemnitzer, Lothar (2009): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung (4. Aufl.).: 

Stauffenburg, Tübingen. (kijelölt fejezetek)  
• Knapp, Karlfried et al. (2007, Hg.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. (mit CD-ROM). Franke, 

Tübingen. (kijelölt fejezetek) 
• Salánki, Ágnes (1997, Hg.): Angewandte Linguistik. Német nyelvészeti szöveggyőjtemény. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.  
 

MTNT/F 2211 Kontrasztív nyelvi elemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatmári 
Józsefné 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatmári 
Józsefné, Dr. Uzonyi 
Pál  
Dr. Szatzker Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium a legfontosabb elméleti összefüggések felvázolása mellett a kontrasztív nyelvészetnek 
elsısorban azon kérdéseivel foglalkozik, amelyek az idegen nyelv elsajátítása és tanítása során jelentıséggel 
bírnak. Ezek középpontjában a nyelvi transzfer (interlingvális ekvivalencia), ill. az interferencia (interlingvális 
differencia) jelensége áll, mind a grammatikában, mind a lexikában. Az eddigi magyar-német kontrasztív 
kutatások eredményeinek számbavétele mellett fontos szerephez jut a kontrasztív munkamódszerek 
megismerése. Elıtérben áll a hibaelemzés, amely a tanári munkának is fontos eszköze, nélkülözhetetlen mind a 
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lexikális, mind a grammatikai, fonetikai és stiláris hibák helyes magyarázata, ill. kiküszöbölése szempontjából. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
• 1. A tanulói személyiség fejlesztése 
• 4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
• 5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
• 7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
• 9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
• 1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
• 2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
• 3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra és a szemináriumra kötelezı (és ajánlott) szövegek és tanulmányok önálló feldolgozása 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bassola, Péter (2006): Kontrastive Fallstudie: Deutsch – Ungarisch. In: Ágel, Vilmos – Eichinger, Ludwig 

M. – Eroms, Hans Werner – Hellwig, Peter – Heringer, Hans Jürgen – Lobin, Henning (Hg.): Dependenz 
und Valenz. 2. Halbbd. de Gruyter, Berlin, New York, 1279–1286 (=HSK 25/2). 

• Drewnowska-Vargáné, Ewa (2005): Kultur- und textsortenspezifische Funktionen der Metaphern in 
einem interkulturellen und sprachkontrastiven Vergleich. Metaphorische Intertextualität im Diskurs 
ausgewählter harter Nachrichten zum Kosovo-Krieg. In: Lenk Hartmut E. H. – Chesterman Andrew 
(Hg.): Pressetextsorten im Vergleich – Contrasting Text Types in the Press. Olms Verlag, Hildesheim, 
Zürich, New York, 79–102. (=Germanistische Linguistik – Monographien 17). 

Ajánlott irodalom: 
• Forgács, Erzsébet (2007): Kontrastive Sprachbetrachtung. Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, Szeged. 
• Földes, Csaba (2005): Kulturgeschichte, Kulturwissenschaft und Phraseologie: Deutsch-ungarische 

Beziehungen. – In: Hausner, Isolde – Wiesinger, Peter (Hg.): Deutsche Wortforschung als 
Kulturgeschichte. Beiträge des Internationalen Symposiums […].Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien, 323–345.  

• Hollós, Zita (2004): Konzeption eines zweisprachigen syntagmatischen Lernerwörterbuchs. In: Wiegand, 
Herbert Ernst (Hg.): Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX. Olms, Hildesheim, 
Zürich, New York, 91–133. (=Germanistische Linguistik 178)  
 

MTNT/F 2310 Irodalom és kultúratudományi irányzatok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia,  
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

K 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa a XX. század jelentıs irodalomelméleti megközelítéseit, különös tekintettel a 
kultúratudományok felıl érkezı hatásokra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás kitér arra, hogy a bemutatott irodalomelméletek az egyes tudományok szigorúan vett határait 
átlépve hasznosították más tudományágak elméleti megközelítéseit és modelljeit (filozófia, szociológia, 
etnológia, pszichológia, történelemtudomány, nyelvészet, stb.), megváltoztatva az irodalomtudomány 
szemléletét és kibıvítve annak kereteit. Lehetıség nyílik arra, hogy különbözı tudomány- és 
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mőveltségterületeket irodalomtudományi összefüggéseiben láttassunk, és segítsünk eligazodni az elméletek 
sokféleségében. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadásra kötelezı (és ajánlott) mővek önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assmann, Aleida (²2008): Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Feststellungen. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Baasner, Rainer/ Zens Maria (2001): Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin. 
• Kimmich, D./ Renner, R.G./ Stiegler, B. (szerk.) (2003): Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. 

(Kommnetierte, durchgesehene und aktualisierte Ausgabe), Reclam, Stuttgart. 
• Lüsebrinck, Hans-Jürgen (2005): Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, 

Kulturtransfer. Metzler, Stuttgart/ Weimar. 
• Schinschke, Andrea (1995): Literarische Texte im interkulturellen Lernprozess, Narr, Tübingen. 

Ajánlott irodalom: 
• Assmann, Aleida (szerk.) (1996): Texte und Lektüren. Perspektiven in der Literaturwissenschaft. Fischer 

Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main. 
• Wierlacher, Alois (szerk.) (1985): Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen 

Germanistik. Iudicium, München. 
• Sexl, Martin (2004): Einführung in die Literaturtheorie. Facultas Verlag, Wien. 
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MTNT/F 1411 Irodalmi szövegek interpretációja 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ritz Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ritz Szilvia  
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
  

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium irodalmi mővek és jelenségek értelmezési modelljeit kívánja a gyakorlatban bemutatni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium összehasonlító szempontokat érvényesítve kívánja a különbözı irodalmi mővek és jelenségek 
(motívumok, toposzok stb.) értelmezési modelljeit bemutatni. Az egybevetéshez a legújabb értelmezési 
kísérleteket kívánjuk hasznosítani, akár egy-egy nagyobb lélegzető mő különféle olvasatait, akár egy teljes 
életmő eltérı felfogásait tekintve. Ezáltal a szeminárium elsısorban a kortárs irodalomelméleti irányzatok és 
iskolák mőködésébe nyújt bepillantást, valamint hozzájárul a legújabb szakirodalomban való tájékozottsághoz, 
a különféle irodalomelméleti és -tudományi mőhelyekben és diskurzusokban való otthonossághoz: ezek 
elengedhetetlen feltételei a tanárjelölt szakmai kompetenciájának. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Arnold, Heinz Ludwig – Detering, Heinrich (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv, 

2008. ISBN 9783423301718 
• Baasner, Rainer − Zens, Maria: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 

Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001. ISBN 9783503079520 
• Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. 8. Aufl. Frankfurt a.M.: 

Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. ISBN 9783596119585 
Ajánlott irodalom: 
• Foltinek, Herbert – Leitgeb, Christoph (Hg.): Literaturwissenschaft: intermedial – interdisziplinär. Wien: 

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002. ISBN 9783700130956 
• Klausnitzer, Ralf: Literaturwissenschaft: Begriffe, Verfahren, Arbeitstechniken, Berlin u.a.: de Gruyter, 

2004. ISBN 3110180235 
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MTNT/F 3111 A nyelvi jelentés aspektusai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szatzker Szilvia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szatzker Szilvia  
Dr. Szatmári Petra,  
Dr. Uzonyi Pál, 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismerik a jelentés leírásának különféle lehetıségeit (a strukturalista felfogást, szemantikai 
jegyek és mezık fogalmát, a különbözı szemantikai relációkat). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium tárgyalja a grammatika és szemantika, pragmatika és szemantika valamint a grammatika és 
pragmatika viszonyát is. A hallgatók szövegelemzési gyakorlatok során megismerkednek a szó-, mondat- és a 
szövegszemantika kölcsönös összefüggéseivel, kommunikációban, diskurzusban betöltött szerepével, melyek 
elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismerete elengedhetetlen a leendı nyelvtanár számára, pl. a 
szókincsfejlesztés alapvetı módszereinek megismeréséhez. A szeminárium kitér a jelentés dinamikus 
aspektusaira, a fıbb jelentésváltozási folyamatokra és azok kommunikációs hátterére is, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a leendı nyelvtanár adekvátan értelmezzen nyelvi jeleket, ill. tudatosan alkalmazza azokat a 
kommunikációs cél megvalósítása érdekében.  
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés  
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek  
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Schwarz, Monika – Chur, Jeannette: Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2007 (5. Aufl.) ISBN 

3823362968 
• Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. 2. bıvített kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 2007. 383 p. ISBN 

9789631356823 
Ajánlott irodalom: 
• Ernst, Peter: Pragmalinguistik: Grundlagen, Anwendungen, Probleme. Berlin, New York: de Gruyter, 

2002. 210 p. ISBN 9783110170139 
• Löbner, Sebastian: Semantik. Eine Einführung. Berlin: de Gruyter, 2003. 387 p. ISBN 3110156741 
• Meibauer, Jörg: Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg, 2006. 208 p. ISBN-13 

9783860572849 
 
 
 
 

MTNT/F 3211 A német nyelv változatai 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Hollós Zita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hollós Zita  
Dr. Hessky Regina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium a német nyelv változataival (Varietäten) és azok társadalmi aspektusaival, továbbá a 
nyelvtanulás szempontjából fontos implikációival ismerteti meg a hallgatókat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A beszélt és írott nyelvi változatok jellemzıinek megismerése és a nyelv funkcionálisan, szociálisan, 
területileg, stilárisan és médiumtól függı használata. Ezen ismeretek elsajátítása alapvetı fontosságú a 
produktív idegen nyelvi kompetenciák kialakításában és tanításában. A kurzus mindezeken túl a stilisztika 
alapfogalmait, legfontosabb témaköreit és a különféle szövegtípusok kérdéskörét is magába foglalja, fejlesztve 
a hallgatók nyelvi-stilisztikai ismereteit, hogy az eltérı funkcionális stílusrétegek/-árnyalatok ismeretében 
tudják majd oktatni az idegen nyelvi kommunikációt, mind szóban, mind írásban. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sandig, Barbara: Stilistik der deutschen Sprache, 2. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 2006. ISBN 

978311018870 
• Veith, Werner H.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter Narr, 2005. 278 pp. ISBN 

38233619 
Ajánlott irodalom: 
• Eroms, Hans-Werner: Stil und Stilistik: Eine Einführung. Berlin: Schmidt, 2007. (kijelölt fejezetek) ISBN 

9783503098231 
• Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 3. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2005. (kijelölt 

fejezetek) ISBN 3503079351 
• Löffler, Heinrich: Wieviel Variation verträgt die deutsche Standardsprache? Begriffsklärung: Standard 

und Gegenbegriffe. In: Eichinger, M. Ludwig – Kallmeyer, Werner (Hg.): Standardvariation. Wie viel 
Variation verträgt die deutsche Sprache? Berlin, New York: de Gruyter, 2005. 7–27. ISBN 
9783110182569 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Edit  
Dr. Czeglédy Anita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium számba veszi a német kultúraközvetítés tereit, médiumait, módszereit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy bevezetést ad az interkulturalitás témaköréhez tartozó fı fogalomkörökbe (transzkulturalitás, 
hibriditás, métissage, stb.) és tárgyalja a kolonialitás és a posztkolonialitás jelenségét és az erre épülı 
elméleteket. Kitér emellett a saját magunkról és az idegenekrıl alkotott kép megkülönböztetésére, ami az 
interkulturális kommunikáció szerves részét képezi. Vizsgálja az idegenekrıl alkotott kép különbözı formáit 
(sztereotípia, elıítélet és ezek felszámolása) mint a kollektív identitásminták alapjait. Az idegenségre adott 
válaszreakciók nyomon követhetık különbözı szövegtípusokban (vicc, szatíra, reklám) és irodalmi 
szövegekben egyaránt. Vizsgálat tárgyát képezhetik a különbözı korokból és a német nyelvterület különbözı 
régióiból származó irodalmi szövegek, de kiemelt hangsúlyt fektetünk az ezredforduló német nyelvő 
irodalmában fellelhetı interkulturális vonatkozások és problémakörök tárgyalására. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Allolio-Näcke, Lars / Kalscheuer, Britta / Manzeschke, Arne (szerk.) (2005): Differenzen anders denken. 

Bausteine zu einer Kulturtheorie der Transdifferenz. Campus, Frankfurt a.M. Geertz, Clifford (1983): 
Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 

• Hárs, Endre/ Müller-Funk, Wolfgang/ Orosz, Magdolna (szerk.) (2003): Verflechtungsfiguren. 
Intertextualität und Intermedialität in der Kultur Österreich-Ungarns. Peter Lang, Frankfurt a.M. 

Ajánlott irodalom: 
• Hahn, A. / Platz, N. H.  (szerk.) (1999): Interkulturalität als neues Paradigma. Trierer Beiträge, Trier.  
• Lüsebrinck, Hans-Jürgen (2003): Kulturraumstudien und Interkulturelle Kommunikation. In: Nünning, A. 

/ Nünning, V. (szerk.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Metzler, Stuttgart/Weimar. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Edit  
Dr. Czeglédy Anita 
Dr. Ritz Szilvia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium számba veszi a német kultúraközvetítés tereit, médiumait, módszereit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy konkrét példákon mutatja be a kortárs német kultúra önképének alakulását és a kultúraközvetítés 
intézményrendszerének legfontosabb jellegzetességeit. Az órákon a hallgatók megismerkedhetnek a német 
nyelvterület meghatározó kulturális központjaival, intézményeivel, rendezvényeivel és azok mediális 
megjelenésével és recepciójával. Szem elıtt tartja a mai német nyelvterületre jellemzı kulturális sokszínőséget. 
A szeminárium képet ad a jelenkori kultúra alakulásáról, fıbb tendenciáiról és példákon keresztül tudatosítja, 
hogy a kulturális emlékezet mindig konstrukció eredménye. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
1. Mőveltségi terület széleskörő ismerete 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
3. Magas szintő célnyelvi kommunikációs kompetencia 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kittlausz, Viktor – Pauleit, Winfried (Hg.): Kunst − Museum − Kontexte: Perspektiven der Kunst- und 

Kulturvermittlung. Bielefeld: transcript, 2006. ISBN 3899425820 
• Krüger, Brigitte – Peitsch, Helmut – Stillmark, Hans-Christian: Lesarten: Beiträge zur Kunst- Literatur- 

und Sprachkritik. Berlin: Frank und Timme, 2007. ISBN 3865960936 
Ajánlott irodalom: 
• Erber-Groiß, Margarete − Heinisch, Severin – Ehalt, Hubert Chr. – Konrad, Helmut (Hg.): Kult und 

Kultur des Ausstellens. Beiträge zur Praxis, Theorie und Didaktik des Museums. Wien: WUV Univ.-
Verl., 1992. ISBN 3851140516 

• Wall, Tobias: Das unmögliche Museum. Zum Verhältnis von Kunst und Kunstmuseen der Gegenwart. 
Bielefeld: transcript, 2006. ISBN 3899425227 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a szaktárgy alapjait, a szakdidaktika és a társterületek közötti 
összefüggéseket, különös tekintettel a tanuláselméletek és a nyelvoktatás gyakorlatának összefüggéseire.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bemutatja a szakdidaktika és a szakmódszertan fıbb témaköreit, tartalmait, és átfogó képet nyújt a nemzetközi 
tendenciák mellett a hazai gyakorlat sajátosságairól. A szaktárgyhoz kapcsolódó alapvetı definíciók tisztázását 
követıen a hallgatók történeti áttekintést kapnak a német, mint idegen nyelv módszertanának fejlıdésérıl, 
különös tekintettel az utóbbi évtizedek irányzatainak jellemzıire és korunk legfontosabb, uralkodó 
nyelvpedagógiai törekvéseire. Az elıadás második része részletesen tárgyalja a modern, kommunikatív 
szemlélető nyelvóra célkitőzéseit és módszertanilag megalapozott tervezését, a tanítási és tanulási folyamat 
elemeit, szakaszait, és az értékelés lehetséges formáit. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadás kötelezı szakirodalmának önálló feldolgozása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bárdos Jenı (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Herbert Gudjons (1998): Didaktik zum Anfassen. Klinkhardt 
• B.-D. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm (szerk.) (1995) : Handbuch Fremdsprachenunterricht. Francke 

Verlag, Tübingen/Basel (kijelölt fejezetek). 
• Gerhard Neuner, Hans Hunfeld (szerk.) (1993): Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts, 

Fernstudienangebot. GhK, Kassel. 
Ajánlott irodalom: 
• U. Häussermann, H-E. Piepho (szerk.) (1996): Aufgabenhandbuch DaF. iudicium, München. 
• S. Bolton, Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, 1996. 
• Medgyes Péter (1997): A nyelvtanár; A nyelvtanítás módszertana. Corvina, Budapest. 
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MTNT/F 4211 Szakmódszertan I. (Tanítási módszerek, munkaformák a gyakorlatban) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célul tőzi ki a tanítási folyamat szereplıinek és eszközeinek áttekintését, elemzését a legújabb 
módszertani irányzatok tükrében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A modern nyelvoktatás tartalmi kérdései mellett szó lesz a tanári és tanulói magatartásformákról, a különbözı 
munkaformákról, különös tekintettel a differenciálást és tanulóközpontú nyelvoktatást elısegítı 
munkaformákra (projekt- és mőhelymunka, drámapedagógia, önálló tanulás elısegítése), valamint a 
felhasználható taneszközökrıl is. 
A hagyományos és modern médiumok megismerésének keretében lehetıség nyílik majd önálló oktatási 
anyagok létrehozására és kipróbálására. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Herbert Gudjons (1991): Handbuch Gruppenunterricht. Beltz, Weinheim-Basel. 
• Gerhard Neuner, Hans Hunfeld (szerk.) (1993): Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts, 

Fernstudienangebot. GhK, Kassel. 
• Inge Schwerdtfeger (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit. 

Langenscheidt, München. 
Ajánlott irodalom: 
• Medgyes Péter (1997): A nyelvtanár; A nyelvtanítás módszertana. Corvina, Budapest. 
• Petneki K., Szablyár A. (szerk.)(1998): Lehrbücher und Lehrwerke des Deutschen im ungarischen 

Kontext. ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest. 
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MTNT/F 4311 Szakmódszertan II. (Tanítási módszerek, munkaformák a gyakorlatban) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2+1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MTNT4210-4211 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy a hallgatók gyakorlati tudást szerezzenek adott oktatási célokhoz kapcsolódóan 
tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervek készítésében, valamint képesek legyenek meghatározott 
célok mentén önálló feladatok, tananyagok gyártására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fontos célkitőzés, hogy a szemináriumi munka során a tervezés mellett a tanítási és tanulási folyamat 
szakaszainak értékelési lehetıségeit is megismerjék a résztvevık. A hazai fontosabb vizsgatípusok 
tanulmányozásán túl lehetıség nyílik a különbözı értékelési formákat megjelenítı tesztek, vizsgafeladatok 
készítésére, kipróbálására. A szemináriumi munkához kapcsolódóan a résztvevık önálló projektmunka 
keretében adnak számot a megszerzett tudás gyakorlati hasznosításáról. Ennek keretében egy konkrét tanítási 
célhoz kapcsolódóan készítenek választott tananyaghoz óraterve(ke)t, kiegészítı- és értékelı feladatokat.  Az 
önálló munka során személyes találkozás, ill. elektronikus kapcsolattartási eszközök segítségével folyamatos 
konzultációs lehetıség áll a hallgatók rendelkezésére. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
2. Szaktudományos mélységő szakterületi ismeretek 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Europarat: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen lernen, lehren, beurteilen. Kapitel 9 

– Beurteilen und Bewerten, 2001, 172 – 190. 
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Karin Kleppin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudienangebot. Langenscheidt, München. 
• Barbara Ziebell (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten, Langenscheidt, München. 

Ajánlott irodalom: 
• H.G. Albers, S. Bolton (szerk.) (1995): Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungs- und 

Sprachstandsprüfungen Langenscheidt, München. 
• H. Vollmer (2003): Leistungsmessung, Leistungskontrolle, Selbstbeurteilung: Überblick. In: Handbuch 

Fremdsprachenunterricht, (szerk.) K.-R. Bausch et al., Göttingen, 365-370. 
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MTNT/F 4411 Szakmai tanítási gyakorlat + tanításkísérés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 
L: 0 + 20 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Az MTNT4110 együtt vagy elıbb 
teljesítendı, mint az MTNT4120 

Oktatás nyelve: 
német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dringó-Horváth 
Ida 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli és/vagy 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanítási gyakorlat célja, hogy a hallgatók óralátogatások, valamint saját órák tartása által gyakorlati 
tapasztalatot szerezzenek, ill. elmélyítsék meglévı tapasztalataikat a nyelvoktatás terén.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az iskolában vezetıtanár irányításával az adott szakképzettség területén végzett csoportos gyakorlat 
szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a hospitálást, az óramegbeszéléseket és csoportonként 
legalább 15 megtartott órát/foglalkozást (a hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát az 5-8., a 
másikat pedig a 9-12. évfolyamon kell, hogy végezze). A gyakorlatot a szakos szakmódszertan oktató kíséri, 
mely magába foglalja a rendszeres óralátogatást és az azt követı megbeszélésen való részvételt, valamint az 
egyéni, személyre szabott konzultáció lehetıségét is. Ez által lehetıség nyílik a tanítási gyakorlat ideje alatt 
felmerült kérdések, problémák megbeszélésére és az egymás közötti, kritikus szakmai tapasztalatcserére, mely 
elısegíti a reflektív és tudatos nyelvpedagógussá válás folyamatát. 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanári: 
1. A tanulói személyiség fejlesztése 
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
3. A pedagógiai folyamat tervezése 
4. A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
5. A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
6. A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
8. Szakmai együttmőködés és kommunikáció 
9. A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakmai: 
4. Az adott kontextusban legmegfelelıbb módszerek és eljárások alkalmazása 
5. A nyelvtanulást segítı munkaformák ismerete és alkalmazása 
6. Kommunikatív és feladatközpontú nyelvpedagógiai szemléletek ismerete és alkalmazása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumon való rendszeres és aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Peter Bimmel, Bernd Kast, Gerd Neuner (szerk.) (1994):Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, München. 
• Barbara Ziebell (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit. Langenscheidt, 

München. 
Ajánlott irodalom: 
• Gedeon Éva, N. Tóth Zsuzsa, Rádai Péter (szerk.) (1993): 165 ötlet nyelvtanárok számára. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Gedeon Éva, Lengyel Zsuzsa, Rádai Péter  (szerk.) (1996): Még 135 ötlet. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Butzkamm, Wolfgang: Unterrichtssprache Deutsch. Max Hueber Verlag, 2007. 
• Dukáné Kárpáti Zsófia – Horváth Hajna: Klassengespräche. ELTE Germanistisches Institut, Bereich 

Sprachpraxis, Budapest, 1995. 
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8. PSZICHOLÓGIAI INTÉZET  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 

8.1. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

Az alapképzési szak megnevezése: pszichológia (Psychology) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: viselkedéselemzı 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Human Behaviour Analyst 
 
Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: pedagógia és pszichológia 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 180 kredit 

 
 

8.1.1. Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZ STÚDIUMOK (10 KREDIT) 

K Filozófiatörténet 
BAA 
0010 

- 
30/v/

2 
     

K Egyházismeret 
BAA 
0020 

-  30/v/2     

KV 
Kötelezıen választható 
alapozó tanegység* 

BAA 
xxxx 

-   
15-
30/ 

é-v/2 

15-
30/ 

é-v/2 

15-
30/ 

é-v/2 
 

 Összesítés:   
30/v/

2 
30/v/2 

15-
30/ 

é-v/2 

15-
30/ 

é-v/2 

15-
30/ 

é-v/2 
 

SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK (21 KREDIT) 

K Anatómia és neurológia 1. BPS 0110 - 
30/v/

2 
     

K 
A pszichológia biológiai 
alapjai 1. 

BPS 0120 - 
30/v/

3 
     

K 
A pszichológia biológiai 
alapjai 2. 

BPS 0220 -  15/v/2     

K 
Bevezetés a pszichológiába 
és a pszichológus hivatásba 

BPS 0130 - 
30/v/

3 
     

K Matematikai statisztika 1. BPS 0140 - 
30/v/

2 
     

K 
Matematikai statisztika 1. 
gyak. 

BPS 0141 - 
30/é/

3 
     

K Matematikai statisztika 2. BPS 0150 -  30/v/3     
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K 
Matematikai statisztika 2. 
gyak. 

BPS 0151 -  30/é/3     

 Összesítés:   
120/4v/

10 
30/é/3 

45/2v/
5 

30/é/3 
    

ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK (85 KREDIT) 

K 
Pszichológiai kutatás 
módszertana 

BPS 1100 -  30/v/2     

K 
Méréselmélet és mérési 
módszerek 

BPS 1110 -  15/v/2     

K Pszichológiatörténet BPS 1120 -  30/v/2     

K 
Pszichológus etika és a 
pszichológusi tevékenység 
jogi vonatkozásai  

BPS 0160 -   
30/v/

4 
   

K Általános lélektan 1. BPS 1150 - 
30/v/

3 
     

K Általános lélektan 1. gyak. BPS 1151 - 
15/é/

2 
     

K Általános lélektan 2. BPS 1250 -  30/v/3     
K Általános lélektan 2. gyak. BPS 1251 BPS 1151  30/é/3     

K Általános lélektan 3. BPS 1350 -   
30/v/

3 
   

K Általános lélektan 3. gyak. BPS 1351 BPS 1251   
30/é/

3 
   

K 
Általános lélektan 
mőhelymunka 

BPS 1450 BPS 1251   
30/é/

3 
   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
1. 

BPS 1160 -  30/v/3     

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
1. gyak. 

BPS 1161 -  15/é/2     

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
2. 

BPS 1260 -   
30/v/
3 

   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
2. gyak. 

BPS 1261 BPS 1161   
30/é/
3 

   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
3. 

BPS 1360 -    
30/v/
3 

  

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
3. gyak. 

BPS 1361 BPS 1261    
15/é/

2 
  

K Fejlıdéslélektan mőhelymunka BPS 1460 BPS 1261    
30/é/

3 
  

K Szociálpszichológia 1. BPS 1170 -   
30/v/
3 

   

K Szociálpszichológia 1. gyak. BPS 1171 -   
15/é/
2 

   

K Szociálpszichológia 2. BPS 1270 -    
30/v/
3 

  

K Szociálpszichológia 2. gyak. BPS 1271 BPS 1171    
15/é/
2 

  

K Szociálpszichológia 3. BPS 1370 -     
30/v/
3 

 

K Szociálpszichológia 3. gyak. BPS 1371 BPS 1271     
15/é/
2 
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K 
Szociálpszichológia 
mőhelymunka 

BPS 1470 BPS 1271     
30/é/

2 
 

K 
Személyiséglélektan 
mőhelymunka 

BPS 1480 BPS 1181     
30/é/

2 
 

K Személyiséglélektan 1. BPS 1180 -    
30/v/
3 

  

K Személyiséglélektan 1. BPS 1181 -    
15/é/
2 

  

K Személyiséglélektan 2. BPS 1280 -     
30/v/
3 

 

K Személyiséglélektan 2. BPS 1281 BPS 1181     
30/é/
2 

 

K Személyiséglélektan 3. BPS 1380 -      
30/v/
2 

K Személyiséglélektan 3. BPS 1381 BPS 1281      
15/é/
2 

K 
Pedagógiai és 
iskolapszichológia 

BPS 1190 BPS 1361     
30/v/
3 

 

 Összesítés:   

30/v/
3 

15/é/
2 

135/5v/1
2 
45/2é/

5 

12/4v/1
3 
105/4é/
11 

90/3v/
9 

75/4é/
9 

90/3v/9 
105/4é/8 

30/v/
2 

15/é/
2 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (50+10 KREDIT) 

K 
Külsı terepgyakorlat: 
gyermekklinikai 
 

BPS 1191 BPS 1361     
30/é/

3 
 

K Anatómia és neurológia 2. BPS 4110 BPS 0110   
15/v/

2 
   

K Munkapszichológia BPS 4120 BPS 1371      
30/v/
3 

K 
Külsı terepgyakorlat: 
munkalélektan 
 

BPS 4121 BPS 1371      
30/é/
3 

K Klinikai pszichológia BPS 4130 BPS 1281      
30/v/
4 

K Klinikai pszichológia gyakorlat BPS 4131 BPS 1281      
30/é/
3 

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
1. 

BPS 4141 - 
30/é/

4 
     

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
2. 

BPS 4241 BPS 4141  30/é/4     

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
3. 

BPS 4341 BPS 4241   
30/é/

3 
   

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
4. 

BPS 4441 BPS 4341    
30/é/

3 
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K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
5. 

BPS 4541 BPS 4441     
30/é/

3 
 

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
6. 

BPS 4641 BPS 4541      
30/é/

3 

K Pszichometria BPS 4150 BPS 0141  15/v/2     

K 
Kérdıíves személyiségvizsgáló 
módszerek 1. 

BPS 4160 -    
30/v/

3 
  

K 
Kérdıíves személyiségvizsgáló 
módszerek 2. 

BPS 4270 -     
15/v/

2 
 

K Teljesítménytesztek BPS 4170 -     
15/v/

2 
 

K Rorschach-próba BPS 4180 -    
30/v/

3 
  

SZBV 
Szabályozottan választható 
tárgyak** 

BPS xxxx   10 kredit 

 Összesítés:   
30/é/

4 
15/v/2 
30/é/4 

15/v/
2 

30/é/
3 

60/2v/
6 

30/é/
3 

30/2v/
4 

60/2é
/6 

60/2v/
7 

90/3é
/9 

K Szakdolgozat BPS 5998       -/-/4 

 Záróvizsga BPS 5999 
abszolutór

ium 
     -/zv/- 

 Összesítés:   
180/6v/

15 
75/3é/9 

225/9v
/21 

105/4é
/12 

135/5v/
15 

135/5é/
14 

150/5v/
15 

105/5é/
12 

120/5v/
13 

165/6é/
14 

90/3v/9 
105/4é/

11+4 

* A Neptun rendszerben meghirdetettek közül választhatók, 3 kurzus teljesítése kötelezı 
**6 félév során 10 kreditnyi pszichológiai témájú választható tanegységet kell teljesíteni  
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
 

Félévek Összesítés* 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 255 330 270 255 285 195 
Vizsgák száma 6 9 5 5 5 3 
Félévközi jegyek száma 3 4 5 5 6 4 
Összes felkínált kötelezı kredit 24 33 29 27 27 20+4 
Választható alapozó és szabályozottan választható  
pszich. témájú tárgyak kreditszáma 

6 (KV)+10 (SZBV) kredit 

Javasolt kreditmennyiség 30 33 31 31 31 24 
* Az óraszámok, vizsgák száma, évközi jegyek száma és kreditszámok a kötelezıen választható (KV) 
és szabályozottan választható (SZBV) tanegységektıl függıen félévenként változhatnak.  
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Szabályozottan választható tárgyak  
a kínálat félévenként változhat 

(10 kredit megszerzése szükséges) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

SZBV 
Rajzvizsgálat 

BPS 2161 -     
30/é/

2 
 

SZBV Közös Rorschach Vizsgálat BPS 2171 -  30/é/2     
SZBV A Rorschach-teszt 

értelmezése 
BPS 2191 

BPS 4180 
     

30/é/
2 

SZBV Történetmegértés 
BPS 2311 

BPS 1450 
   

30/é/
2 

  

SZBV Szépirodalom és 
pszichológia 

BPS 2411 - 
30/é/

4 
     

SZBV A Microsoft Office 
programjainak használata 

BPS 2351 - 
30/é/

4 
     

SZBV Stresszmenedzsment, 
életvezetési tréning 

BPS 2461 -   
30/é/

2 
   

SZBV Angol szaknyelv 
BPS 2331 - 

30/é/
4 

     

SZBV Alkalmazott pozitív 
pszichológia 

BPS 2471 -  30/é/2     

SZBV Kvalitatív kutatási 
módszerek 

BPS 2481 -    
30/é/

2 
  

SZBV Emberi emlékezet BPS 2490 -  30/é/2     
 



 

| 810 | 

 

 
8.1.2. Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára 

(levelezı képzés) 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jel

leg 
Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZ STÚDIUMOK (10 KREDIT) 

K Filozófiatörténet 
BAAL 
0010 

- 
10/v/

2 
     

K Egyházismeret 
BAAL 
0020 

-  10/v/2     

K
V 

Kötelezıen választható 
alapozó tanegység* 

BAAL 
xxxx 

-   
7-14/ 
é-v/2 

7-14/ 
é-v/2 

7-14/ 
é-v/2 

 

 Összesítés:   
10/v/

2 
10/v/2 

7-14/ 
é-v/2 

7-14/ 
é-v/2 

7-14/ 
é-v/2 

 

SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK (21 KREDIT) 

K Anatómia és neurológia 1. 
BPSL 
0110 

- 
10/v/

2 
     

K 
A pszichológia biológiai 
alapjai 1. 

BPSL 
0120 

- 
10/v/

3 
     

K 
A pszichológia biológiai 
alapjai 2. 

BPSL 
0220 

-  7/v/2     

K 
Bevezetés a pszichológiába 
és a pszichológus hivatásba 

BPSL 
0130 

- 
10/v/

3 
     

K Matematikai statisztika 1. 
BPSL 
0140 

- 
10/v/

2 
     

K 
Matematikai statisztika 1. 
gyak. 

BPSL 
0141 

- 
14/é/

3 
     

K Matematikai statisztika 2. 
BPSL 
0150 

-  10/v/3     

K 
Matematikai statisztika 2. 
gyak. 

BPSL 
0151 

-  14/é/3     

 Összesítés:   
40/4v/1

0 
14/é/3 

17/2v/
5 

/14é/3 
    

ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK (85 KREDIT) 

K 
Pszichológiai kutatás 
módszertana 

BPSL 
1100 

-  10/v/2     

K 
Méréselmélet és mérési 
módszerek 

BPSL 
1110 

-  7/v/2     

K Pszichológiatörténet 
BPSL 
1120 

-  10/v/2     

K 
Pszichológus etika és a 
pszichológusi tevékenység 
jogi vonatkozásai  

BPSL 
0160 

-   
12/v/

4 
   

K Általános lélektan 1. 
BPSL 
1150 

- 
10/v/

3 
     

K Általános lélektan 1. gyak. 
BPSL 
1151 

- 7/é/2      

K Általános lélektan 2. 
BPSL 
1250 

-  10/v/3     
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K Általános lélektan 2. gyak. 
BPSL 
1251 

BPSL 
1151 

 14/é/3     

K Általános lélektan 3. 
BPSL 
1350 

-   
10/v/

3 
   

K Általános lélektan 3. gyak. 
BPSL 
1351 

BPSL 
1251 

  
14/é/

3 
   

K 
Általános lélektan 
mőhelymunka 

BPSL 
1450 

BPSL 
1251 

  
14/é/

3 
   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
1. 

BPSL 
1160 

-  10/v/3     

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
1. gyak. 

BPSL 
1161 

-  7/é/2     

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
2. 

BPSL 
1260 

-   
10/v/
3 

   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
2. gyak. 

BPSL 
1261 

BPSL 
1161 

  
14/é/
3 

   

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
3. 

BPSL 
1360 

-    
10/v/
3 

  

K 
Fejlıdéslélektan, szocializáció 
3. gyak. 

BPSL 
1361 

BPSL 
1261 

   7/é/2   

K Fejlıdéslélektan mőhelymunka
BPSL 
1460 

BPSL 
1261 

   
14/é/

3 
  

K Szociálpszichológia 1. 
BPSL 
1170 

-   
10/v/
3 

   

K Szociálpszichológia 1. gyak. 
BPSL 
1171 

-   7/é/2    

K Szociálpszichológia 2. 
BPSL 
1270 

-    
10/v/
3 

  

K Szociálpszichológia 2. gyak. 
BPSL 
1271 

BPSL 
1171 

   7/é/2   

K Szociálpszichológia 3. 
BPSL 
1370 

-     
10/v/
3 

 

K Szociálpszichológia 3. gyak. 
BPSL 
1371 

BPSL 
1271 

    7/é/2  

K 
Szociálpszichológia 
mőhelymunka 

BPSL 
1470 

BPSL 
1271 

    
14/é/

2 
 

K 
Személyiséglélektan 
mőhelymunka 

BPSL 
1480 

BPSL 
1181 

    
14/é/

2 
 

K Személyiséglélektan 1. 
BPSL 
1180 

-    
10/v/
3 

  

K Személyiséglélektan 1. 
BPSL 
1181 

-    7/é/2   

K Személyiséglélektan 2. 
BPSL 
1280 

-     
10/v/
3 

 

K Személyiséglélektan 2. 
BPSL 
1281 

BPSL 
1181 

    
14/é/
2 

 

K Személyiséglélektan 3. 
BPSL 
1380 

-      
10/v/
2 

K Személyiséglélektan 3. 
BPSL 
1381 

BPSL 
1281 

     7/é/2 

K 
Pedagógiai és 
iskolapszichológia 

BPSL 
1190 

BPSL 
1361 

    
10/v/
3 
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 Összesítés:   
10/v/

3 
7/é/2 

47/5v/12
21/2é/

5 

42/4v/1
3 
49/4é/1
1 

30/3v/
9 

35/4é/
9 

30/3v/9 
49/4é/8 

10/v/
2 

7/é/2 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (50+10 KREDIT) 

K 
Külsı terepgyakorlat: 
gyermekklinikai 
 

BPSL 
1191 

BPSL 
1361 

    
15/é/

3 
 

K Anatómia és neurológia 2. 
BPSL 
4110 

BPSL 
0110 

  7/v/2    

K Munkapszichológia 
BPSL 
4120 

BPSL 
1371 

     
10/v/
3 

K 
Külsı terepgyakorlat: 
munkalélektan 
 

BPSL 
4121 

BPSL 
1371 

     
15/é/
3 

K Klinikai pszichológia 
BPSL 
4130 

BPSL 
1281 

     
10/v/
4 

K Klinikai pszichológia gyakorlat
BPSL 
4131 

BPSL 
1281 

     
14/é/
3 

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
1. 

BPSL 
4141 

- 
10/é/

4 
     

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
2. 

BPSL 
4241 

BPSL 
4141 

 10/é/4     

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
3. 

BPSL 
4341 

BPSL 
4241 

  
10/é/

3 
   

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
4. 

BPSL 
4441 

BPSL 
4341 

   
10/é/

3 
  

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
5. 

BPSL 
4541 

BPSL 
4441 

    
10/é/

3 
 

K 

Pályaszocializáció: a 
pszichológusi 
hivatásszemélyiség fejlesztése 
6. 

BPSL 
4641 

BPSL 
4541 

     
10/é/

3 

K Pszichometria 
BPSL 
4150 

BPSL 
0141 

 7/v/2     

K 
Kérdıíves személyiségvizsgáló 
módszerek 1. 

BPSL 
4160 

-    
10/v/

3 
  

K 
Kérdıíves személyiségvizsgáló 
módszerek 2. 

BPSL 
4270 

-     7/v/2  

K Teljesítménytesztek 
BPSL 
4170 

-     7/v/2  

K Rorschach-próba 
BPSL 
4180 

-    
10/v/

3 
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SZ
B
V 

Szabályozottan választható 
tárgyak** 

BPSL 
xxxx 

  10 kredit 

 Összesítés:   
10/é/

4 
7/v/2 
10/é/4 

7/v/2 
10/é/

3 

20/2v/
6 

10/é/
3 

14/2v/
4 

25/2é
/6 

20/2v/
7 

39/3é
/9 

K Szakdolgozat 
BPSL 
5998 

      -/-/4 

 Záróvizsga 
BPSL 
5999 

abszolutór
ium 

     -/zv/- 

 Összesítés:   
60/6v/1

5 
31/3é/9 

81/9v/
21 

45/4é/
12 

49/5v/1
5 

59/5é/1
4 

50/5v/1
5 

45/5é/1
2 

44/5v/1
3 

74/6é/1
4 

30/3v/9 
46/4é/1

1+4 

* A Neptun rendszerben meghirdetettek közül választhatók, 3 kurzus teljesítése kötelezı 
**6 félév során 10 kreditnyi pszichológiai témájú választható tanegységet kell teljesíteni  
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
 
 
 
    

 
Félévek Összesítés* 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 91 126 108 95 118 76 
Vizsgák száma 6 9 5 5 5 3 
Félévközi jegyek száma 3 4 5 5 6 4 
Összes felkínált kötelezı kredit 24 33 29 27 27 20+4 
Választható alapozó és szabályozottan választható  
pszich. témájú tárgyak kreditszáma 

6 (KV)+10 (SZBV) kredit 

Javasolt kreditmennyiség 30 33 31 31 31 24 
* Az óraszámok, vizsgák száma, évközi jegyek száma és kreditszámok a kötelezıen választható (KV) 
és szabályozottan választható (SZBV) tanegységektıl függıen félévenként változhatnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 814 | 

 

Szabályozottan választható tárgyak  
a kínálat félévenként változhat 

(10 kredit megszerzése szükséges) 
 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

SZBV 
Rajzvizsgálat BPSL 

2161 
-     

10/é/
2 

 

SZBV Közös Rorschach Vizsgálat BPSL 
2171 

-  10/é/2     

SZBV A Rorschach-teszt 
értelmezése 

BPSL 
2191 

BPSL 
4180 

     
10/é/

2 
SZBV Történetmegértés BPSL 

2311 
BPSL 
1450 

   
10/é/

2 
  

SZBV Szépirodalom és 
pszichológia 

BPSL 
2411 

- 
14/é/

4 
     

SZBV A Microsoft Office 
programjainak használata 

BPSL 
2351 

- 
14/é/

4 
     

SZBV Stresszmenedzsment, 
életvezetési tréning 

BPSL 
2461 

-   
10/é/

2 
   

SZBV Angol szaknyelv BPSL 
2331 

- 
14/é/

4 
     

SZBV Alkalmazott pozitív 
pszichológia 

BPSL 
2471 

-  10/é/2     

SZBV Kvalitatív kutatási 
módszerek 

BPSL 
2481 

-    
10/é/

2 
  

SZBV Emberi emlékezet BPSL 
2490 

-  10/v/2     
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8.1.3. Pszichológia alapképzési szak tantárgytematikái 

 
 

BPS 0110 – Anatómia és neurológia 1.  
BPSL 0110 – Anatómia és neurológia 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Czigler Balázs  

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az emberi szervezet, szervrendszerek morfológiai ismertetése funkcionális szemlélettel. Nagyobb hangsúlyt 
kapnak azok a területek, melyek kiemelten fontosak a pszichológia szakos hallgatók számára (pl. központi 
idegrendszer, vegetatív- és endokrin rendszer). 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Fontosabb anatómiai szakkifejezések.  
• Az emberi test részei.  
• Szövettan (hámszövet, kötı- és támasztószövet, zsírszövet, porcszövet, csontszövet, izomszövet, 

idegszövet, gliasejtek).  
• Mozgásrendszer, izomrendszer.  
• A vérkeringés anatómiája. Kis-és nagy-vérkör 
• Légzı-rendszer.  
• Emésztırendszer.  
• Vizeleti rendszer. 
• A látórendszer anatómiája 
• A hallórendszer 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  

Ajánlott irodalom:  
Tarsoly E. (1999): Funkcionális anatómia tankönyv, Medicina, Budapest. 

 
BPS 0120 – A pszichológia biológiai alapjai 1.   

BPSL 0120 – A pszichológia biológiai alapjai 1.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Czigler Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Czigler Balázs  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatóknak alapvetı elméleti ismereteket kell elsajátítaniuk a magatartás és a mentális mőködések alapját 
képezı biológiai folyamatokkal kapcsolatban. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A sejt funkcionális morfológiája; ingerlékeny szövetek: az ideg és az izom; a vázizom, a szívizom és a 

simaizom élettana; sejtek közötti hírközlés: a szinaptikus áttevıdés; a plazmamembrán-receptorok 
felosztása és tulajdonságai; jelátviteli mechanizmusok, jelfeldolgozás; neurotranszmitter rendszerek. 

• Az ingerület keletkezése az érzékszervekben. 
• A reflexelmőködések alapjai, az idegrendszer szomatomotoros mőködése. 
• Az akaratlagos mozgások és a motorika agykérgi szervezése, a kisagy és a bazális ganglionok szerepe a 

mozgás szabályozásában. 
• Tapintás és propriocepció, nocicepció, fájdalom, analgézia és hıérzékelés. 
• A látás, a látási ingerületek központi feldolgozása,  
• A hallás és az egyensúlyérzés érzékszerve. 
• Kemoreceptív érzékelés (szaglás és ízérzés). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  

Ajánlott irodalom:  
Fonyó A és mtsai (2003): Az orvosi élettan tankönyve (3. átdolgozott kiadás). Medicina Könyvkiadó, Budapest. 
Tarsoly E. (1999): Funkcionális anatómia tankönyv, Medicina, Budapest. 

 
 

BPS 0220 – A pszichológia biológiai alapjai 2. 
BPSL 0220 – A pszichológia biológiai alapjai 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czigler Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Czigler Balázs  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Alapvetı elméleti ismeretek átadása a magatartás és a mentális mőködések alapját képezı biológiai 
folyamatokkal kapcsolatban 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A vegetatív idegrendszer; a zsigeri funkciók központi szabályozása.  
• A nyúltvelı és a hypothalamus; éhség, szomjúság és hıszabályozás. 
• A hypophysis; a mellékvesevelı és a mellékvesekéreg. 
• Vészreakció és stressz; a pajzsmirigy mőködése. 
• Az ösztönös magatartás és az érzelmek idegélettani alapjai. 
• A tanulás és emlékezés idegélettani alapjai; az agykéreg asszociatív mezıi. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  
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Ajánlott irodalom:  
Fonyó A és mtsai (2003): Az orvosi élettan tankönyve (3. átdolgozott kiadás). Medicina Könyvkiadó, Budapest. 
Tarsoly E. (1999): Funkcionális anatómia tankönyv, Medicina, Budapest. 

 
 

BPS 0130 Bevezetés a pszichológiába és a pszichológus hivatásba   
BPSL 0130 Bevezetés a pszichológiába és a pszichológus hivatásba   

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovai Melinda 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja a pszichológia tudományának és professzionális alkalmazásának átfogó szemléleti és történeti 
keretekbe helyezése, áttekintı megismertetése, továbbá az, hogy a hallgató képet kapjon a gyakorló 
pszichológusok valóságos tevékenységérıl, feladatairól, gondjairól és hazai helyzetérıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tudományos gondolkodás, elméletalkotás követelményei 
A modellek szerepe, funkciója az elméletalkotásban - az elméletek, mint vonatkoztatási rendszerek 
Alapvetı tudományos paradigmák és gondolkodási rendszerek a pszichológiában 
Pszichológiai irányzatok a lélektan történeti nyomvonalán haladva napjainkig 
A lélektan ágai és alkalmazási területei 
A lélektan, mint professzió: foglalkozás, szakma, mesterség, hivatás 
Pálya és a pályaszocializáció útja 
A pályára felkészülés tényezıi. Pályamotivációk adekvát és diszfunkcionális indítékok pályaválasztás, a 
felkészülés évei (az elsı év sokkja), a szakmai személyiség fejlesztése, a képzés általános modellje 
A pszichológusi hivatásszolgálat specifikumai (a professzionalizálódott altruizmus) 
A hazai pszichológus- professzió története- és helyzetképe 
Jelenünk társadalmi kihívásai a pszichológusokkal szemben 
A pályamővelés etikája és felelıssége 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson R.L., Atkinson C.R. és mtsai (1994): Pszichológia, Osiris - Századvég Kiadó, Budapest 
• Bagdy, E. (1997): Hivatás és személyiség, Pálya, foglalkozás, szakma, mesterség, hivatás, In: A pedagógus 

hivatásszemélyisége, KLTE Pszichológiai Intézete, Debrecen, 33-40. 
• Pléh,  Cs. (1992): Pszichológiatörténet, Gondolat Kiadó, Budapest  
Ajánlott irodalom: 
•  
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BPS 0140  Matematikai statisztika 1.  
BPSL 0140  Matematikai statisztika 1.  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
Takács Szabolcs  
Surányi Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai kutatásokban alkalmazott leggyakoribb statisztikai eljárások modelljeinek és az azokkal 
kapcsolatos fogalmaknak az elsajátítása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Pszichológiai sokaságok 
• Populáció és minta 
• Változók és jellemzıik 
• A normális eloszlástípus 
• Statisztikai becslések 
• Hipotézisvizsgálat és a statisztikai próba fogalma 
• t-próbák 
• Korreláció 
• Gyakorisági táblázatok elemzése khi-négyzet-próbával 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az elıadások anyagát tartalmazó Powerpoint fájlok letölthetık a www.kre.hu honlapról 
• Kötelezı irodalom: Vargha András (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai 

alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest.  
Ajánlott irodalom: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BPS 0141  Matematikai statisztika 1. gyak. 
BPSL 0141  Matematikai statisztika 1. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
Takács Szabolcs  
Surányi Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai kutatásokban alkalmazott leggyakoribb statisztikai eljárások elvégzésének a megtanulása 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Gyakorisági eloszlás készítése 
• Középértékek és szóródási mutatók 
• Standardizálás és standard hiba 
• A normális eloszlás táblázatának használata 
• Intervallumbecslés 
• t-próbák 
• Pontdiagram 
• Korreláció 
• Khi-négyzet-próba. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Vargha András (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. 

Pólya Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
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BPS 0150  Matematikai statisztika 2.  

BPSL 0150  Matematikai statisztika 2.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
Takács Szabolcs  
Surányi Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje a pszichológiai adatfeldolgozáshoz szükséges egyváltozós 
statisztikai módszerek átfogó rendszerét, mely alapul szolgál az eljárások számítógépes statisztikai 
programjainak futtatásához és értelmezéséhez. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Diszkrét változókkal kapcsolatos elemzések 
• Kvantitatív változók kapcsolatának korrelációs és regressziós vizsgálata 
• Ordinális változókkal végezhetı statisztikai elemzések 
• Átlagok összehasonlítása egy- és többszempontos kísérleti elrendezésekben 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az elıadások anyagát tartalmazó Powerpoint fájlok letölthetık a www.kre.hu honlapról 
• Kötelezı irodalom: Vargha András (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai 

alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest.  
Ajánlott irodalom: 

  
 
 
 
 

BPS 0151  Matematikai statisztika 2. gyak. 
BPSL 0151  Matematikai statisztika 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
Takács Szabolcs  
Surányi Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgató készségszinten sajátítsa el az SPSS és a Ministat statisztikai programcsomag 
pszichológiai adatfeldolgozáshoz szükséges egyváltozós programjainak a használatát. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Adatkezelés és adatátvitel az Excel, az SPSS és a ROPstat programban 
• Egy- és kétdimenziós gyakorisági táblázatok statisztikai elemzése 
• Korreláció, parciális korreláció, lineáris regresszió 
• Rangsorolásos statisztikai eljárások 
• Egy- és többszempontos varianciaanalízis. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ketskeméty László és Izsó Lajos (2005). Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és 

feladatgyőjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Székelyi Mária és Barna Ildikó (2003): Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. 
• Vargha András (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. 

Pólya Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

  
 
 

BPS 1100 Pszichológiai kutatás módszertana  
BPSL 1100 Pszichológiai kutatás módszertana  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Pólya Tibor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Benczúr Lilla 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat és 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológia módszereinek alapos megismerése, az egyes vizsgálati eljárások pozitívumainak és korlátainak 
tudatosítása, a kritikai értékelés, valamint a tudományos publikálás alapvetı vonatkozásainak elsajátítása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Gyakorlati tapasztalatszerzés a kutatási terv elkészítése vagy a kritikai értékelés terén 
Feldolgozott témák: 
• A tudományos megismerés. A pszichológia, mint tudomány. 
• Elmélet és kutatás. Okság a tudományban. 
• Kutatási terv készítése. A vizsgálatok alapvetı típusai, a kutatástervezés lépései. 
• Konceptualizálás és mérés. 
• Operacionalizálás. Mintavételi eljárások. 
• A kísérlet. 
• Kérdıívek és tesztek. 
• Terepkutatás, megfigyelés. 
• Hatásvizsgálatok. 
• Beavatkozás-mentes vizsgálatok. 
• A kutatás etikai és politikai vonatkozásai. A Szakmai Etikai Kódex. 
• A kritikai értékelés szempontjainak áttekintése. Szakirodalomkutatás, publikálás. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Babbie E. (több kiadás): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, Budapest. 
• www.webcreator.hu/mirnics oldalon található segédanyagok, handoutok. 

Ajánlott irodalom: 
• Szokolszky Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában, Osiris, Budapest. 
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BPS 1110 Méréselmélet és mérési módszerek  

BPSL 1110 Méréselmélet és mérési módszerek  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Surányi Zsuzsanna 
Dr. Dúll Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a pszichológiai változók mérésének elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel, azon belül 
részletesen a kérdıíves eljárások és az önjellemzı technikák elemzésével és szerkesztési szabályaival 
foglalkozik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Feldolgozott témák: 
• A pszichológiai és hétköznapi megismerés. A megismerés szintjei.  
• Determinizmus, redukcionizmus.  
• A kvalitatív és kvantitatív kutatás alapvetı jellemzıi. A tudományos mérés nehézségei.  
• Az érvényesség, megbízhatóság és érzékenység.  
• Mérési skálák, mérési hagyományok: reakcióidı, pszichofizika, pszichofiziológia.  
• Kísérleti és korrelációs stratégia.  
• A pszichológiai felmérés módszerei: kérdıív, strukturált interjú.  
• Attitődskálák.  
• Tartalomelemzés.  
• Kvantitatív és kvalitatív stratégia.  
• Méréskombinációk.  
• Kutatás és közlés a gyakorlatban. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 

Ajánlott irodalom: 
• Szokolszky Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában, Osiris, Budapest 

 
 

BPS 1120 Pszichológiatörténet  
BPSL 1120 Pszichológiatörténet  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovai Melinda 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szummer Csaba 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy az egyetemes és a magyar pszichológia történet áttekintését célozza. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kiindulásként a pszichológiatörténet tanulmányozásának értelmét és lehetséges megközelítési módjait vesszük 
szemügyre. Ezt követıen tárgyalásra kerülnek a pszichológia filozófiai elızményei, a pszichológiatörténet ún. 
nagy iskolái, az introspekciós lélektan, a pszichoanalízis, a behaviorizmus, az alaklélektan és a kognitív 
pszichológia. Végezetül a pszichológia magyarországi történetét is röviden tárgyaljuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Pléh Cs.: A lélektan története. Osiris, Budapest, 2000. 
• Pléh Cs. és Gyıri M. (szerk.): Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez. Osiris, Budapest, 2004 
• Bodor P., Pléh Cs. és Lányi G.: Önarckép háttérrel: Magyar pszichológusok önéletrajzai. Pólya Kiadó, 

Budapest, 1998. 
• Thorne, B. M., Henley, T. B. (2000) A pszichológia története. Kapcsolatok és összefüggések. Glória Kiadó. 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 

 
 
 
 
 
 

BPS 0160 Pszichológus etika és a pszichológusi tevékenység jogi vonatkozásai  
BPSL 0160 Pszichológus etika és a pszichológusi tevékenység jogi vonatkozásai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovai Melinda 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológusi munka etikai vonatkozásainak megismertetése. 
Az alapvetı etikai elvek megismerését követıen a hallgatók konkrét példák elemzésén keresztül 
megismerhetik a pszichológiai tudás és ismeretanyaggal, a pszichológiai kutatással, majd az alkalmazott 
területeken való tevékenységekkel járó etikai problémákat (pl. szakszerőség, titoktartás, munkakörülmények, 
közlés, publikálás, nyilvános szereplés, igazságügyi szakértés, speciális szakági etikai szabályok, stb.). 
A pszichológusi munka jogi vonatkozásai. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Emberkép – A Másikhoz való viszonyulás. A jó fogalma – az etika és tárgya. Az etikai dilemma és az etikai 
döntés: ami törvényes az egyúttal etikus is? Egzisztenciális és vallási kérdések a pszichoterápiás ülésen. A 
pszichológia szakmai etikai kódexe. Az etikai vétség és szankció. Titoktartás. Kettıs kapcsolat. Tájékoztatott 
beleegyezés. Kompetencia. A pszichológiai kutatás etikája; a publikálás etikája. A világháló és a pszichológia. 
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (büntetıjog),  
Kártérítési felelısség (polgári jog). 
Cselekvıképesség (családjog), munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vállalkozás (munkajog).  
A többciklusú felsıoktatási képzés során megszerezhetı képesítés, az ennek alapján betölthetı munkakörök. 
A szakvélemény-adás és alkalmasságvizsgálatok jogi szabályai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ötoldalas házi dolgozat: etikai problémáról vagy dilemmáról készített interjú pszichológussal vagy 
pszichiáterrel. 
Írásbeli vizsga a jogi vonatkozásokból. 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Horváth-Szabó, K. (szerk)(1998): Lélekvilág: Pszichológiai tanulmányok a vallásról, az 

erkölcsrıl és az énrıl. Rejtjel Kiadó, Piliscsaba 
• Varga, K. (2009): Pszichológus etika 99 dilemma tükrében. Medicina, Budapest 
• Nyíri, T. (1988): Alapvetı etika, Szent István Társulat, Budapest 
• Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest 
• Pszichoterápiás kiskáté (1999): Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest 
• A vonatkozó jogszabályok hatályos szövegének megfelelı részei összegyőjtve, magyarázattal ellátva. 

(Jelenleg különösen: 1978. évi IV. tv, 1959. évi IV. tv, 1992. évi XXII. tv, 1992. évi XXXIII. tv, 1990. évi 
V. tv, 1952. évi IV. tv). 

Ajánlott irodalom: 
• Wikström, O. (2000): A kifürkészhetetlen ember, Animula, Budapest 
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BPS 1150 – Általános lélektan 1. 

BPSL 1150 – Általános lélektan 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 30+ 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy az érzékelés és a teljes észlelés – látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás –, a figyelem, a tudat és a 
fájdalom kérdéskörével foglalkozik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika, vizsgakövetelmények megbeszélése.  
Bevezetés az észlelés problémakörébe. Klasszikus pszichofizika és a szignáldetekciós elmélet.  
A látás élettani alapjai. A színlátás. Mintázatfelismerés és alaklátás. 
A hallás. Akusztikus minta-szervezıdés és felismerés, zene és beszédészlelés. 
Térészlelés. Ökológiai pszichológia. Perceptuális tanulás.  
Tapintás, ízlelés és szaglás. 
Szelektív figyelem. Mentális erıfeszítés és kapacitás, megosztott figyelem.  
Párhuzamos és szekvenciális információfeldolgozás.  
Aktiváció, éberség, arousal, vigilancia. Automatikus és figyelmi folyamatok. Orientáció. 
A szelektív figyelem és a tudat viszonya. A két félteke eltérı szerepe az információfeldolgozásban.  
Alvás, álom és ébrenlét. 
A fájdalom észlelése  
A tudat és tudattalan klasszikus és modern elméletei.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2007) Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Osiris Kiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C.,- Smith, E.E., Bem, D.J.,- Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest Vonatkozó fejezetei. 
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2007) Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Osiris Kiadó, 

Budapest. 
• Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Held, R. (1975) Az érzékelı-mozgásos rendszerek módosíthatósága. In Marton M. (szerk.): A tanulás 

szerepe az emberi észlelésben. Gondolat, Budapest. (315-328) 
• Melzack, R. (1984) A fájdalom rejtélye. Gondolat, Budapest. 
• Sekuler, R., Blake, R. (2000) Észlelés. Osiris, Budapest. 
• Schiffman, H.R. (1990) The perception of time, In: Sensation and perception, John Wiley and sons, 437-449. 
• Varga K, Dúll A., Gısiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Egyetemi jegyzet. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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BPS 1151 – Általános lélektan 1.  gyak. 

BPSL 1151 – Általános lélektan 1.  gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az elemi pszichológiai folyamatokba, törvényszerőségekbe bepillantást nyújtani, fıként saját 
élményő gyakorlatokon keresztül. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a résztvevık a percepció, figyelem, fájdalom, tudat alapvetı mőködési mechanizmusait ismerik 
meg. A sajátélményő gyakorlatokon keresztül az emberi mőködés legalapvetıbb jellegzetességeibe, a pszichés 
mőködés elemi szintjeibe nyernek bepillantást. A gyakorlatok módot adnak az elméleti anyag mélyebb 
elsajátítására, a törvényszerőségek ,,élıbeni’’ megtapasztalására. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Varga K, Dúll A., Gısiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Egyetemi jegyzet. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Video, demonstrációs eszközök 

Ajánlott irodalom: 
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C.,- Smith, E.E., Bem, D.J.,- Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest Vonatkozó fejezetei. 
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2007) Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Osiris Kiadó, 

Budapest. 
• Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Held, R. (1975) Az érzékelı-mozgásos rendszerek módosíthatósága. In Marton M. (szerk.): A tanulás 

szerepe az emberi észlelésben. Gondolat, Budapest. (315-328) 
• Melzack, R. (1984) A fájdalom rejtélye. Gondolat, Budapest. 
• Sekuler, R., Blake, R. (2000) Észlelés. Osiris, Budapest. 
• Schiffman, H.R. (1990) The perception of time, In: Sensation and perception, John Wiley and sons, 437-

449. 
• Varga K, Dúll A., Gısiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Egyetemi jegyzet. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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BPS 1250 – Általános lélektan 2.  
BPSL 1250 – Általános lélektan 2.  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30+ 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanulás, emlékezés, képzelet, gondolkodás kérdéskörének feldolgozása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A tanulás asszociációs megközelítése. A kondicionálás alapjai. Diszkriminációs tanulás. 
• Tanuláselméletek. Magasabb rendő tanulási formák. A tanulás a gyakorlatban. 
• Az emlékezetkutatás alapjai. Táras modellek. Szintes modellek. Memóriareprezentáció 1: kódolás. 
• Memóriareprezentáció 2: szervezıdés, hozzáférés. Felejtés. Jelentésreprezentáció. 
• Beszéd, nyelv. Képzelet. 
• Fogalomalkotás, kategorizáció. Problémamegoldás. 
• Intelligencia, kreativitás. Konzultáció, a félév értékelése. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, javított kiadás. 1, 2. és 7-9. fejezet, I. és II. függelék. Budapest, Osiris kiadó. 20-69., 198-284. és 
553-570.) 

• Baddeley, A. (2001) Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris. 
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2008) Általános pszichológia II. Tanulás és emlékezés. Osiris Kiadó, 

Budapest. 
• Dúll A., Varga K. (1993) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Varga K., Dúll A., Gİsiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 
Ajánlott irodalom: 

  
 
 
 
 

BPS 1251 – Általános lélektan 2. gyak. 
BPSL 1251 – Általános lélektan 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 14 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1151 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla  
Dr. Vass Zoltán 
Surányi Zsuzsanna 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Sajátélményő gyakorlatokon keresztül bemutatni az általános pszichológiai stúdium tanulás, emlékezés, 
gondolkodás témaköreinek gazdagságát és az emberi mőködés bizonyos törvényszerőségeit. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a résztvevık az emlékezés, gondolkodás, tanulás, képzelet, kreativitás témaköreinek 
alapkísérleteit, alapvetı mőködési mechanizmusait ismerik meg.  
A kísérleteken keresztül belelátnak a kísérlettervezés módszertanába, megtanulnak a témakörhöz tartozó 
problémákat felvetni, azokra kísérletet tervezni, azt módszertani szempontból végiggondolni.  
A sajátélményő gyakorlatokon keresztül az általános törvényszerőségek mőködését tapasztalhatják meg elsı 
kézbıl. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Kutatási terv  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C.,- Smith, E.E., Bem, D.J.,- Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest 1., 2., 7., 8., és 9. fejezetei 
• Baddeley, A. (2001) Az emberi emlékezet, Budapest: Osiris kiadó.  
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2008) Általános pszichológia II. Tanulás és emlékezés. Osiris Kiadó, 

Budapest. Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Budapest: 
Tankönyvkiadó.  

• Landau, E. (1997) Bátorság a tehetséghez. Budapest: Calibra Kiadó. 
• Varga K, Dúll A., Gısiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Egyetemi jegyzet. 

Budapest: Tankönyvkiadó.  
Ajánlott irodalom: 
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BPS 1350 – Általános lélektan 3.  

BPSL 1350 – Általános lélektan 3.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
Dr. Dúll Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A motiváció és az érzelem kérdéskörének feldolgozása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Az érzelem fogalma, meghatározásai, természete, összetevıi, dimenziói.  
• Vegetatív arousal és érzelem. Érzelem, hangulat és megismerı folyamatok. Alapérzelmek.  
• Perifériás és centrális érzelemelméletek (James–Lange, Cannon–Bard, Grastyán, faciális feedback).  
• Az érzelmek kognitív elméletei (Schachter és Singer elmélete, kiértékelés elméletek). 
• Érzelemkifejezés (egyetemessége, kommunikációja, arckifejezés, vokális kifejezés).  
• Néhány jellegzetes pozitív érzelem: szeretet, szerelem, boldogság.  
• Az emóció és motiváció kapcsolata. A motiváció pszichológiájának fıbb területei, történeti háttere, 

szemléletváltásai. Motivációs alapfogalmak. 
• Hıszabályozás. A táplálkozás és folyadékháztartás motivációja. 
• Humán szexualitás. Utódápolás és kötıdés.   
• A menekülı viselkedés motivációja. Félelem és szorongás. A támadó viselkedés motivációja. Agresszió és 

düh. 
• Proszociális viselkedés motivációja.  
• Humánspecifikus és kognitív motiváció.  
• Információfeldolgozás és reakcióidı. Mozgás. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C.,- Smith, E.E., Bem, D.J.,- Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, javított kiadás. 2. fejezet (45-69), valamint: A személyiség és a társas kapcsolatok fejlıdése (86-
98); 10. és 11. fejezet (286-345); A pszichoanalitikus megközelítés (379-386.), Abraham Maslow (395-396); 
Pszichológiai reakciók a stresszre (407-411); Fiziológiai reakciók a stresszre (411-413); Szorongásos 
betegségek (436-443.); Hangulatbetegségek (443-450); Személyközi vonzalom (512-521) és az I-II. függelék 
( 553-570) 

• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2008) Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó, 
Budapest.  

• Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Budapest: 
Tankönyvkiadó. 

• Oatley, K., Jenkins, J. M. (2001) Érzelmeink. Budapest: Osiris. (a 6., 8., 11., 12. fejezet kivételével). 
Ajánlott irodalom: 
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BPS 1351 – Általános lélektan 3. gyak. 

BPSL 1351 – Általános lélektan 3. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30  
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1251  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla  
Dr. Pólya Tibor 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az általános lélektan 3. témakörébe tartozó jelenségek bemutatása, ismertetése, gyakorlása, valamint a kutatási, 
kísérletezési problémaérzékenység fejlesztése, a meglevı készségek további csiszolása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja a motiváció, emóció, mozgás témakörébe tartozó pszichológiai és fiziológiai jelenségek 
demonstrálása és magyarázata. A sajátélményő gyakorlatok lehetıvé teszik az elméleti anyag jobb megértését 
és mélyebb feldolgozását, továbbá módot nyújt a hallgatóknak közvetlen tapasztalatszerzésre is. Az órák során 
a résztvevık megismerik, kipróbálják, gyakorolják az empirikus vizsgálati eljárásokat, valamint módot kapnak 
saját kutatásaik adatainak összesítésére és szóbeli prezentálására, elıadói készségük fejlesztésére és 
lehetıségük nyílik mások szakmai tevékenységének konstruktív értékelésére is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 Zárthelyi dolgozat és önálló kísérlet elvégzése. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C.,- Smith, E.E., Bem, D.J.,- Nolen-Hoeksema, S. (1999) Pszichológia. 

Második, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest Vonatkozó fejezetei. 
• Bagdy E. (1997) Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás. Animula Kiadó, Budapest. 
• Buda B. (1994) A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Harmadik, átdolgozott és bıvített 

kiadás. III. fejezet. Budapest: Animula. 
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (2008) Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó, 

Budapest.  
• Csíkszentmihályi, M. (1997) Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. 3–4. fejezet. Akadémiai 

kiadó, Budapest. 
• Dúll A., Varga K, (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Egyetemi jegyzet. Budapest: 

Tankönyvkiadó.  
• Oatley, K., Jenkins, J. M. (2001) Érzelmeink. Budapest: Osiris. 335–342. old. 
• Pinel, J. P. J., Assanand, S., Lehman, D. R. (2000) Hunger, eating, and ill health. American Psychologist, 

55(10), 1105–1116. 
• Urbán R. (2001) Az érzelem és a motiváció pszichológiájának vázlata. In Oláh A. és Bugán A. (szerk.) 

Fejezetek a pszichológia alapterületeibıl. Második, bıvített kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 195–
233. 

• Varga K, Dúll A., Gısiné Greguss A. (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I. Egyetemi jegyzet. 
Budapest: Tankönyvkiadó. 

Ajánlott irodalom: 
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BPS 1450 – Általános lélektan mőhelymunka 

BPSL 1450 – Általános lélektan mőhelymunka 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Czigler Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1251 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
Dr. Dúll Andrea 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Vass Zoltán 
Surányi Zsuzsanna  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
mőhelymunka 

értékelése 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőhelymunka megírásának célja, hogy a hallgató elsajátítsa az általános pszichológiai kutatómunka 
módszertani kritériumait, jártasságot szerezzen az empirikus kutatások színvonalas prezentálásában, és 
elmélyedjen egy általa választott téma kérdéseiben, annak szakirodalmában és kutatási módszertanában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanegység keretében a hallgatók önálló empirikus kutatómunkát folytatnak valamely általános pszichológiai 
témához kapcsolódóan. A témát adott félévben megadott témakínálat alapján választhatják, a kutatás során 
pedig konzultációt folytatnak a tanegység egyik témafelelısével. A félév végén – a mőhelymunka tárgyak 
esetében egységesen – megadott kritériumrendszerhez igazodva dolgozatot nyújtanak be, amely magában 
foglalja a kutatás elméleti alapjait, módszereit, az adatok feldolgozását, az eredményeket és a diszkussziót. A 
félévi jegyet a témavezetı adja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Konzultációkon való részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kötelezı és ajánlott irodalmat az adott témakörtıl függıen a témavezetı jelöli meg, egyéni konzultáció 
keretében. A mőhelymunka megírásához ugyanekkor nagyon fontos az általános pszichológiai tanegységekhez 
kapcsolódó szakirodalmak alapos ismerete. 
Ajánlott irodalom:  
 

 
 
 
 

BPS 1160 Fejlıdéslélektan, szocializáció 1. 
BPSL 1160 Fejlıdéslélektan, szocializáció 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fejlıdéslélektan fıbb irányzatainak, megismerése, elemzése valamint a kutatási elvek megértése. A 
fejlıdéslélektan tudománytörténeti változásainak alapján pedig a gyermeki személyiség megismerésének 
lehetıségeinek és jelentıségének megértése. További célja, hogy a hallgatók megismerjék és megtanulják 
használni a fejlıdéslélektan alapfogalmait, valamint megismerkedjenek a fejlıdéslélektan központi kérdéseirıl 
vallott felfogásokkal ezek kérdéseivel, problémáival. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A fejlıdéslélektan központi kérdései, bevezetés a fejlıdéslélektanba. 
• Érés, fejlıdés, szakaszosság, folyamatosság. A fejlıdés törvényei.  
• A fejlıdéslélektan vizsgálati módszerei.  
• Pszichomotoros-, szocio-emotiv és szocio-kognitív fejlıdés az elsı hat életévben.  
• A korai anya - gyerek kapcsolat, az apa szerepe a korai fejlıdésben.  
• A pszichés funkciók fejlıdése.  
• A szocializációs technikák szerepe a szociális megismerésben - utánzás, tanulás, játék.  
• Énfejlıdés. Kompetencia. Kommunikáció- és a beszédfejlıdés óvodáskorban. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.  
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia szöveggyőjtemény I- II. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I-II. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Mérei F. (1970): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest. 
• Piaget, J. (1999): Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat, Budapest.  
• F. Földi R. (2005): A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius, Pécs.  

Ajánlott irodalom: 
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı 

Fıiskola, Budapest.  
• Vigotszkij L. Sz. (1967): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Wallon H. (1958): A gyermek lelki fejlıdése. Gondolat, Budapest. 
• Piaget J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. 

 
 
 

BPS 1161 Fejlıdéslélektan, szocializáció 1. gyak. 
BPSL 1161 Fejlıdéslélektan, szocializáció 1. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Gıbel Orsolya 
Dr. Hadházi Éva 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fejlıdéslélektani ismeretek alkalmazása a gyakorlatban különös tekintettel a születéstıl az iskolába kerülésig 
tartó idıszakra. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Anamnézis felvétele. 
• Megfigyelési jegyzıkönyv értelmezése.  
• Rajzfejlıdés megfigyelése, a rajz, mint diagnosztikus eszköz (ember, család, elvarázsolt család).  
• Játék megfigyelés és értelmezés. 
• A megjelölt életkorban alkalmazható intelligenciateszt (Budapesti Binet, RAVEN) ismertetése. 
• Grafomotoros próbák. 

Fejlesztett kompetenciák: 
A tapasztalatok szakszerő megfigyelése és a tapasztalatok szöveges formában történı rögzítése. A 
megfigyelés, mint módszer alkalmazása a gyermek megismerésében. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Pl. referátum, gyermekmegfigyelés, rajzvizsgálat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I-II., Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola, 

Budapest.  
• Piaget J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest.  
• Vigotszkij L. Sz. (1967): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Wallon H. (1958): A gyermek lelki fejlıdése. Gondolat, Budapest.  

Ajánlott irodalom: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia Szöveggyőjtemény I-II, Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Mérei F. (1970): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest.  
• Piaget, J. (1999): Szimbólumképzés a gyermekkorba. Gondolat, Budapest. 
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BPS 1260 Fejlıdéslélektan, szocializáció 2. 

BPSL 1260 Fejlıdéslélektan, szocializáció 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kisiskolás kortól a serdülıkorig tartó fejlıdési szakasz biológiai, pszichológiai és szociális vonatkozásainak 
megismertetése különbözı pszichológiai irányzatok alapján. A tanulás pszichológiai alapjainak, a kognitív 
fejlıdés kapcsolatának komplex értelmezése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Pszichés fejlıdés a kisiskolás kortól az serdülı korig.  
• Iskolaérettség fejlıdéslélektani szempontból.  
• Pszichés funkciók a tanulási képességek hátterében.  
• Tanulási zavarok.  
• Akceleráció és retardáció.  
• A pszichoszexuális fejlıdés. 
• Kortárskapcsolatok fejlıdése. 
• Szociabilitás, szociális hatékonyság, szociális azonosságtudat.  
• Az értékorientáció alakulása. Erkölcsi fejlıdés. 

Elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Képes az egyéni sajátosságok figyelembevételével a jelzett korosztály komplex megismerésére, a személyiség 
tiszteletben tartásával.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• F. Földi R. (2005): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius, Pécs. 
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia Szöveggyőjtemény. L, IL, Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Millar S. (1978): Játékpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Ranschburg J. (1987): Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Anderson, M. (1998): Az intelligencia fejlıdése. KULTURTRADE Kiadó Kft. 

Ajánlott irodalom: 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I-II., Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı 

Fıiskola, Budapest. 
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BPS 1261 Fejlıdéslélektan, szocializáció 2. gyak. 
BPSL 1261 Fejlıdéslélektan, szocializáció 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1161 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Gıbel Orsolya 
Dr. Hadházi Éva 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fejlıdéslélektani ismeretek alkalmazása a gyakorlatban különös tekintettel az iskolába kerüléstıl a 
pubertásig tartó idıszakra.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Anamnézis felvétele. 
• Megfigyelési jegyzıkönyv értelmezése. 
• Rajzfejlıdés megfigyelése, a rajz, mint diagnosztikus eszköz (ember, család, elvarázsolt család). 
• A megjelölt életkorban alkalmazható intelligenciateszt (HAWIK, MAWGYI-R) ismertetése, 

iskolaérettségi vizsgálat bemutatása. 
Elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tapasztalatok szakszerő megfigyelése és a tapasztalatok szöveges formában történı rögzítése.  
A tanulók megismerése.  
A tanulócsoportok dinamikájának feltárása. 
Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség.  
Képes a tanulók egyéni fejlıdési sajátosságai figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók személyiségét.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Szociometria készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• F. Földi R. (2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius BT, Pécs. 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I-II., Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola, 

Budapest. 
• Millar S. (1978): Játékpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Ranschburg J. (1987): Félelem, harag, agresszió, Tankönyvkiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia Szöveggyőjtemény I-II., Tankönyvkiadó, Budapest. 
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BPS 1360 Fejlıdéslélektan, szocializáció 3. 
BPSL 1360 Fejlıdéslélektan, szocializáció 3. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A serdülı-, ifjú- és felnıttkor pszichológiai történéseinek, a pszichikus funkciók és szocializáció zavarainak 
átfogó ismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A gondolkodás alakulása serdülıkorban.  
• Az erkölcsi fejlıdés (Kohlberg). 
• Az érdeklıdés, értékorientáció fejlıdése (kiterjesztett ismétlés), pályaorientáció, pályaszocializáció.  
• Az  identitás alakulása, serdülıkori válságok, devianciák.  
• A felnıtt- és öregkor pszichológiája. 
• A pszichikus funkciók fejlıdésének zavarai. 
• A mozgás- és érzékszervi-, az értelmi fejlıdés megakadása. 
• A szocializáció zavarai – a nehezen nevelhetıség fogalma. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Vikár Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat, Budapest, Kötelezı jegyzetek, könyvek . 

Ajánlott irodalom: 
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia Szöveggyőjtemény I-II., Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I-II., Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı 

Fıiskola, Budapest. 
 
 

BPS 1361 Fejlıdéslélektan, szocializáció 3. gyak. 
BPSL 1361 Fejlıdéslélektan, szocializáció 3. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1261 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Gıbel Orsolya 
Dr. Hadházi Éva 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fejlıdéslélektani ismeretek és megismerés alkalmazása a gyakorlatban különös tekintettel a pubertáskorra.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A Mérei-féle többszempontú szociometria felvétele.  
• J. Royer „Metamorfózisok” címő tesztjének alkalmazása.  
• A tapasztalatok szakszerő megfigyelése és a tapasztalatok szöveges formában történı rögzítése. 
• A tanulók megismerése. 
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• A tanulócsoportok dinamikájának feltárása. 
Elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Képes a serdülı egyéni fejlıdési sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók személyiségét. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szınyi Magda: J. Royer „Metamorfózisok” c. tesztjének alkalmazása, In: Mérei Ferenc-Szakács Ferenc 

(szerk): Pszichodiagnosztikai Vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
Ajánlott irodalom: 
• Mérei F. (több kiadás): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest 

 
 
 

BPS 1460 Fejlıdéslélektan mőhelymunka 
BPSL 1460 Fejlıdéslélektan mőhelymunka 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bátki Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1261 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 
Dr. Gıbel Orsolya 
Dr. Hadházi Éva 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

mőhelymunka 
értékelése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanegység keretében a hallgatók önálló empirikus kutatómunkát folytatnak valamely fejlıdéslélektani 
témához kapcsolódóan. A témát adott félévben megadott témakínálat alapján választhatják, a kutatás során 
pedig konzultációt folytatnak a tanegység egyik témafelelısével. A félév végén – a mőhelymunka tárgyak 
esetében egységes kritériumrendszerhez igazodva – dolgozatot nyújtanak be, amely magában foglalja a kutatás 
elméleti alapjait, módszereit, az adatok feldolgozását, az eredményeket és a diszkussziót. A félévi jegyet a 
témavezetı adja. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók elsajátítják az empirikus kutatás alapelveit, a szakirodalom önálló értelmezése, elméleti 
alapvetések, hipotézisek megfogalmazását, a vizsgálat jellegének megfelelı statisztikai módszerek helyes 
alkalmazását, illetve a kapott eredmények értelmezését 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Konzultációkon való részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A kötelezı és ajánlott irodalmat az adott témakörtıl függıen a témavezetı jelöli meg, egyéni konzultáció 

keretében. A mőhelymunka megírásához ugyanekkor nagyon fontos a fejlıdéslélektani tanegységekhez 
kapcsolódó szakirodalmak alapos ismerete. 

Ajánlott irodalom: 
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BPS 1170 – Szociálpszichológia 1. 
BPSL 1170 – Szociálpszichológia 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Borgos Anna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli vagy 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók egyrészt megismerkedjenek a szociálpszichológia fogalmával, történetével, 
fıbb elméleti perspektíváival és módszertanával, másrészt, hogy elsajátítsák a társas lélektani szemléletet. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témakörök: A pszichológia, mint társadalomtudomány: a szociálpszichológia fogalma és jelenségszintjei. 
Történeti kialakulása, módszertana. A társas hatás és a társas megismerés, a szociális észlelés. Interakció és 
kommunikáció. A szociális reprezentáció elmélete és a pragmatikus kommunikáció. Érzelmek és nem verbális 
viselkedés. Társas viszonyok, társas szerepek és szerepviszonyok. A társas viselkedés magyarázatai: társas 
összehasonlítás-, attribúció-, kognitiv disszonancia elmélete. Szociális attitőd és viselkedés: fogalom, 
szerkezet, mérés, funkciók, változtatás. Proszociális viselkedés és agresszió. Alkalmazott szociálpszichológia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Berne E. (1984):Emberi játszmák. Gondolat, Budapest.  
• Csepeli Gy. (szerk., 1981): A kísérleti társadalomlélektan fıárama. Gondolat, Budapest.  
• Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris. Budapest, 
• Csepeli Gy. (szerk., 1980): Elıítélet és csoportközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi K., Budapest.  
• Erdélyi I. (1987): Televizió a családban. Tömegkommunikációs K.K., Budapest.   
• Erdélyi I. (2004): Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink. Flaccus, Budapest. 
• Forgács J. (1996): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat-Kairosz, Budapest. 
• Heider F. (2003): A személyközi viszonyok (szerk. Hunyadi,Gy.), Osiris, Budapest. 
• Hewstone, M. és mások (szerk., 1995, 1999): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest 
• Hunyady Gy. (szerk., 1972, 1984): Szociálpszichológia. Gondolat, Budapest.  
• László J. (1988-1992): Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából I, II., Tankönyvkiadó, 

Budapest. (jegyzet) 
• Mérei  F. (1989): Társ és csoport. Akadémiai, Budapest. 
• Moscovici, S. (2002): Társadalom-lélektan. Osiris, Budapest. 
• Pataki F. (szerk., 1969, 1980): Csoportlélektan. Gondolat, Budapest.  
• Smith, E.R., Mackie, D.M. (2001): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
- 
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BPS 1171 – Szociálpszichológia 1. gyak. 

BPSL 1171 – Szociálpszichológia 1. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Borgos Anna 
Dr. Szummer Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Hogy a hallgatók a gyakorlatban, prezentációk, demonstrációk bemutatásával sajátítsák el a 
szociálpszichológia szemléletmódját, vizsgálati módszereit, valamint e szemléletmódot alkalmazni tudják a 
kutatási gyakorlatban. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus az alábbi témákban kínál ismereteket és jártasságot a hallgatóknak: a társasság fogalmának 
operacionalizálása: egyén, „másik”, tömeg, csoport; társas észlelés; attribúcióelméletek; az attitőd fogalma, 
attitődkutatások; a személyközi kommunikáció; a szociálpszichológia szerep fogalma, a „dramaturgiai 
metafora”, a szociálpszichológia módszertana.   
Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kötelezı jegyzetek, könyvek 
Ajánlott irodalom: 
• Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. (vagy más kiadások) 
• Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson (1999): Szociálpszichológia. KJK, Budapest. (vagy más kiadások) 
• Goffman, E. (1981): A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat, Budapest.   
• Allport, G. W. (1971/1982): A modern szociálpszichológia történeti háttere. In: Pataki Ferenc (szerk.): 

Szociálpszichológia Szöveggyőjtemény. I., jegyzet, , 778. 
• Bartlett, F. C. (1985): Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány. Gondolat, Budapest.  

XIII. fejezet, 341-350. 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest.  
• Forgács József (1994): A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Budapest. (vagy más kiadások) 
• Freud, S. (1995): Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Csrépfalvi, Budapest.  
• LeBon, G. (1976): A tömegek lélektana. In.: Pataki F. és Solymosi Zs. (szerk.) (1976):  A 

csoportjelenségek pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 180-202.  
• Triplett, N.: Mozgást elıidézı tényezık az iram megszabásában és a versenyben. In.: Csepeli Gy. (szerk.) 

(1981): A kísérleti társadalomlélektan fıárama. Gondolat, Budapest. 36-52. 
• Mead, G. H. (1973): A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Budapest. 55-78, 185-209. ill. 221-

254.  
• Mérei F. (1989): A lelki élet társas meghatározottsága, In. U.ı.: Freud fényében és árnyékában, Interart, 

Budapest. 169 – 195. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 840 | 

 

BPS 1270 – Szociálpszichológia 2. 
BPSL 1270 – Szociálpszichológia 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kende Anna 
Dr. Kovai Melinda 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A csoportlélektan alapjainak megismertetése és a csoportlélektani szemlélet közvetítése. A társas hatás és a 
csoportdinamika összefüggéseinek feltárása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A csoportlélektan alapismeretei: a csoport fogalma, a kiscsoport jellemzıi, típusai (formális- és informális-, 
tagsági- és vonatkoztatási csoport). Társadalmi kategorizáció és a self, a saját csoport, valamint a külsı csoport 
összefüggései. A genetikus csoportlélektan, a csoport kialakulása és fejlıdése. A csoportban létrejövı lélektani 
jelenségek és a csoportfolyamat dinamikája: csoporthatékonyság, társas facilitáció és inhibíció. A 
feladatmegoldás csoportban; csoportdöntés. Csoportobjektivációk és mőködésük: norma- és értékképzés 
csoportban, hatalom és vezetés összefüggései, szerepek alakulása. Interperszonális kapcsolatok és 
kommunikáció csoportban. Csoportközi viszonyok: konfliktus és konfliktus-megoldási módok, többségi és 
kisebbségi befolyásolás. Interkulturális hatások. Nagycsoportok, sztereotípiák.  
Vizsgálati módszerek a csoportlélektan területén. Alkalmazott csoportlélektan. Tömeglélektan. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. (2005): Kulturális pszichológia. Gondolat, Budapest. 
• Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. 
• Lengyel Zs. (szerk.,1997): Szociálpszichológia szöveggyőjtemény. Osiris, Budapest. 
• Mérei F. (1988): Közösségek rejtett hálózata.  Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Mérei F., Ajkay K., Dobos E., Erdélyi I. (1987): A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. 

Akadémiai K., Budapest. 
• Pataki F. (szerk., 1980): Csoportlélektan. Gondolat, Budapest. 
• Smith, E.R., Mackie, D.M. (2001): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. Kötelezı jegyzetek, könyvek 

Ajánlott irodalom: 
     - 
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BPS 1271 – Szociálpszichológia 2. gyak.  
BPSL 1271 – Szociálpszichológia 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1171 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Borgos Anna 
Dr. Szummer Csaba 
Dr. Pólya Tibor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A csoportlélektan alapjainak megismertetése és a csoportlélektani szemlélet közvetítése. A társas hatás és a 
csoportdinamika összefüggéseinek feltárása, valóság- és gyakorlat-orientált megközelítésben. Cél, hogy a 
hallgatók meglássák az elmélet, a hétköznapi élet szociálpszichológiája és a klinikum közötti összefüggéseket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A csoportlélektan legfontosabb területei közül hetet érint a szeminárium: A csoport fogalma, a csoport fajtái, 
és alakulása; csoportfolyamatok, szociometria, csoporttudat; társas hatások a csoportban: konformitás és 
deviancia, többség-kisebbség a csoportban; státus, hatalom és szerepek; csoporthatékonyság, csoportdöntés; 
társadalmi nagycsoportok, kategorizáció, sztereotipizálás; alkalmazott csoportlélektan (az oktatás, szervezetek, 
klinikum területén stb.). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. (2005): Kulturális pszichológia. Gondolat, Budapest. 
• Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. 
• Hunyady Gy. (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat kiadó, Budapest. 
• Lengyel Zs. (szerk.,1997): Szociálpszichológia szöveggyőjtemény. Osiris, Budapest. 
• Mérei F. (1988): Közösségek rejtett hálózata.Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Pataki F. (szerk., 1980): Csoportlélektan. Gondolat, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
- 

 
BPS 1370 – Szociálpszichológia 3. 

BPSL 1370 – Szociálpszichológia 3. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Szummer Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a szociális identitás, a csoportközi viszonyok, a társadalmi kategorizáció és elıítéletek 
különbözı magyarázó elveinek megismerése a szociálpszichológia klasszikus és mai olvasmányain keresztül. 
A nemzetközi kutatási eredmények mellett a magyarországi vizsgálatokkal továbbá a kutatási eredmények 
gyakorlati alkalmazhatóságával is megismerkedünk. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus az alábbi témákban kínál ismereteket és jártasságot a hallgatóknak: Goffman és a szimbolikus 
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interakcionizmus. 
Az identitás szociálpszichológiai megközelítései. Kisebbségi identitás, másság, deviancia. Csoportközi 
viszonyok, elıítéletek. Többség-kisebbség kapcsolat, multikulturalizmus. Elıítéletkutatás. A szociális 
reprezentáció elmélete. A narratív identitás elméletei. Transzgenerációs örökségek az identitás alakulásában. 
Szociális identitás és test. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Anderson, B. (2006): Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérıl és elterjedésérıl, 

L’Harmattan, Budapest, 17-44. 
• Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz, 15-66. 
• Barth, F. (1996): Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio 1996/1 vagy: 

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00024/pdf/01.pdf 
• Bibó I. (1986): Az európai egyensúlyról és békérıl (részletek) In: Bibó I.: Válogatott tanulmányok, I. kötet, 

Budapest: Magvetı, 297-305 (A politikai egyensúly), 373-380 (A politikai hisztériák mibenléte, A 
politikai hisztéria természetrajza) vagy: http://mek.niif.hu/02000/02043/html/60.html  

• Csepeli Gy. (1992): Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég, 11-3Hall, S. (1997): A kulturális 
identitásról. In: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Budapest: Osiris, 1997, 60-85. vagy: 
http://tek.bke.hu/files/szovegek/hall_a_kulturalis_identitasrol.pdf 

• Erikson, E. H. (2002): Vadászok a prérin. In: Erikson E.H.: Gyermekkor és társadalom, Budapest: Osiris, 
114-164. 

• Gergen, J., Gergen, M. (2001): A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In: László J. és Thomka B. 
(szerk.): Narratívák 5. Narratív pszichológia, Budapest: Kijárat 2001, 77-121. 

• Goffman, E. (1999): Alakítások. In: Goffman E.: Az én bemutatása a mindennapi életben, Budapest: 
Thalassa Alapítvány - Pólya Kiadó, 25-70. 

• Moscovici, S. (2002): A szociális reprezentációk elmélete, In: Moscovici S. Társadalom-lélektan, 
Budapest: Osiris, 210-290. 

• Said, E (2000): Orientalizmus, Budapest: Európa, 9-56., vagy http://www.tek.uni-
corvinus.hu/files/szovegek/said_orientalizmus_bevezeto.pdf 

• Spence, D. P. (2001): Az elbeszélı hagyomány. In: László János – Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. 
Narratív pszichológia, Budapest: Kijárat, 121-131. 

• Turner, B. S. (1997): A test elméletének újabb fejlıdése (részletek) In: Featherstone, Mike - Hepworth 
Mike - Turner, Bryan S.: A test. Társadalmi fejlıdés és kulturális teória, Budapest: Jószöveg, 1997, 7-13, 
29-51. 

Ajánlott irodalom: 
- 

 
BPS 1371 – Szociálpszichológia 3. gyak.  

BPSL 1371 – Szociálpszichológia 3. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1271  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Szummer Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, a szociális identitás, a csoportközi viszonyok, a társadalmi kategorizáció és elıítéletek 
különbözı magyarázóelveinek megismerése a szociálpszichológia klasszikus és mai olvasmányain, 
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gyakorlatokon keresztül. A nemzetközi kutatási eredmények mellett a magyarországi kutatásokkal, továbbá a 
kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságával is megismerkedünk.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus az alábbi témákban kínál ismereteket és jártasságot a hallgatóknak: Goffman és a szimbolikus 
interakcionizmus. 
Az identitás szociálpszichológiai megközelítései. Kisebbségi identitás, másság, deviancia. Csoportközi 
viszonyok, elıítéletek. Többség-kisebbség kapcsolat, multikulturalizmus. Elıítéletkutatás. A szociális 
reprezentáció elmélete. A narratív identitás elméletei. Transzgenerációs örökségek az identitás alakulásában. 
Szociális identitás és test. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hall, S..: A kulturális identitásról. In: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Budapest: Osiris, 

1997, 60-85. vagy: http://tek.bke.hu/files/szovegek/hall_a_kulturalis_identitasrol.pdf 
• Erikson, E. H.: Vadászok a prérin. In: Erikson E.H.: Gyermekkor és társadalom, Budapest: Osiris, 2002, 

114-164. 
• Goffman, E.: Alakítások. In: Goffman E.: Az én bemutatása a mindennapi életben, Budapest: Thalassa 

Alapítvány - Pólya Kiadó, 1999, 25-70. 
• Gergen, J., Gergen, M.: A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In: László J. és Thomka B. (szerk.): 

Narratívák 5. Narratív pszichológia, Budapest: Kijárat 2001, 77-121. 
• Spence, D. P. : Az elbeszélı hagyomány. In: László János – Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. Narratív 

pszichológia, Budapest: Kijárat, 2001, 121-131. 
• Turner, B. S.: A test elméletének újabb fejlıdése (részletek) In: Featherstone, Mike - Hepworth Mike - 

Turner, Bryan S.: A test. Társadalmi fejlıdés és kulturális teória, Budapest: Jószöveg, 1997, 7-13, 29-51. 
• Csepeli Gy. Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég, 1992, 11-34. 
• Anderson, B.: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérıl és elterjedésérıl, 

L’Harmattan, Budapest, 2006, 17-44. 
• Barth, F.: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio 1996/1 vagy: 

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00024/pdf/01.pdf 
• Said, E. Orientalizmus, Budapest: Európa, 2000, 9-56., vagy: 
• http://www.tek.uni-corvinus.hu/files/szovegek/said_orientalizmus_bevezeto.pdf 
• Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz, 1999, 15-66. 
• Moscovici, S.: A szociális reprezentációk elmélete, In: Moscovici S. Társadalom-lélektan, Budapest: 

Osiris, 2002, 210 – 290. 
• Bibó I. Az európai egyensúlyról és békérıl (részletek) In: Bibó I.: Válogatott tanulmányok, I. kötet, 

Budapest: Magvetı, 1986, 297-305 (A politikai egyensúly), 373-380 (A politikai hisztériák mibenléte, A 
politikai hisztéria természetrajza) vagy: http://mek.niif.hu/02000/02043/html/60.html  

Ajánlott irodalom: 
- 
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BPS 1470 – Szociálpszichológia mőhelymunka 

BPSL 1470 – Szociálpszichológia mőhelymunka 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovai Melinda 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1271  

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Erdélyi Ildikó 
Dr. Kende Anna 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Pólya Tibor 
Dr. Szummer Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

mőhelymunka 
értékelése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mőhelymunka megírásának célja, hogy a hallgató elsajátítsa a szociálpszichológiai kutatómunka 
módszertani kritériumait, jártasságot szerezzen az empirikus kutatások színvonalas prezentálásában, és 
elmélyedjen egy általa választott téma kérdéseiben, annak szakirodalmában és kutatási módszertanában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tanegység keretében a hallgatók önálló empirikus kutatómunkát folytatnak valamely szociálpszichológiai 
témához kapcsolódóan. A témát adott félévben megadott témakínálat alapján választhatják, a kutatás során 
pedig konzultációt folytatnak a tanegység egyik témafelelısével. A félév végén – a mőhelymunka tárgyak 
esetében egységesen – megadott kritériumrendszerhez igazodva dolgozatot nyújtanak be, amely magában 
foglalja a kutatás elméleti alapjait, módszereit, az adatok feldolgozását, az eredményeket és a diszkussziót. A 
félévi jegyet a témavezetı adja. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Konzultációkon való részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kötelezı és ajánlott irodalmat az adott témakörtıl függıen a témavezetı jelöli meg, egyéni konzultáció 
keretében. A mőhelymunka megírásához ugyanekkor nagyon fontos a szociálpszichológiai tanegységekhez 
kapcsolódó szakirodalmak alapos ismerete. 

Ajánlott irodalom: 
Az ajánlott irodalmat az adott témakörtıl függıen a témavezetı jelöli meg. 

 
 
 
 
 

BPS 1480 Személyiséglélektan mőhelymunka  
BPSL 1480 Személyiséglélektan mőhelymunka      

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1181 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics Zsuzsa 
Surányi Zsuzsa 
Dr. Szondy Máté 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

mőhelymunka 
értékelése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja a személyiséglélektan területén végzett önálló, szakmai 
irányítás alatt végzett kutatómunka megtapasztalása és alapszintő elsajátítása.   
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók a félév folyamán elsısorban tanszéki kutatásokhoz kapcsolódó, önálló vizsgálatokat folytatnak. A 
feladat kiterjed a szakirodalom áttekintésére, az adatgyőjtésre és elemzésre, az eredmények értékelésére és 
értelmezésére. A kutatásban kvalitatív vagy kvantitatív módszerekkel dolgozhatnak, kívánalom azonban a 
statisztikai feldolgozás. A vizsgálati személyek klinikai és sine morbo személyek egyaránt lehetnek. Kutatási 
szempontból is értékelhetı adatmennyiség felvétele szükséges.  
A mőhelymunka értékelése egyaránt kiterjed a tartalmi és a formai szempontokra, lényeges szempont a 
hallgató pszichológiai gondolkodása és értelmezési készsége is.  
A hallgatók egyénileg vagy csoportban dolgozhatnak. A mőhelymunka szellemiségébıl adódóan a hallgatónak 
kötelessége a félév folyamán folyamatos konzultációt folytatnia szakmai mentorával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Konzultációkon való részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A kötelezı irodalmat, a mőhelymunka témájától függıen az oktató jelöli ki.  
Ajánlott irodalom: 
• Az ajánlott irodalmat, a mőhelymunka témájától függıen az oktató jelöli ki.  

 
 
 

BPS 1180 Személyiséglélektan 1. 
BPSL 1180 Személyiséglélektan 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli/ szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiséglélektan típus-, vonás- és biológiai elméleteinek elsajátítása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A személyiségmérés története.  
Korai típuselméletek: Hippokratész és Galenus, korai fiziológusok.  
20. századi típuselméletek: Kretschmer, Sheldon, Jung.  
A vonáselméletek kezdete: Allport.  
A vonáselméleti megközelítés klasszikusai: Eysenck és Cattell.  
A Big Five keletkezése.  
A vonáselméletek kritikája: konzisztenciaparadoxon.  
Klasszikus biológiai elméletek: Claridge és Gray. Cloninger biológiai elmélete,  
Szők tartományú személyiségmodellek.  
A személyiség behaviorista, tanuláselméleti magyarázata.Operáns viselkedés és a magatartásváltozás 
lehetıségei. Szociális tanulás, szocializáció, utánzás, modellkövetés (Bandura, Miller, Mowrer stb.).  
Kognitív személyiségelméletek: Beck, Ellis. A kognitív terápia alapjai.  
Kelly személyes konstrukciókon alapuló elmélete.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Carver, C.S., Scheier, M.F. (1998): Személyiségpszichológia, 4., 13 fejezet, Osiris, Budapest 
• Halász, L., Marton, M. (szerk)(1978): Típustanok és személyiségvonások, Gondolat, Budapest 
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• Mirnics, Zs. (2006): A személyiség építıkövei, egyetemi jegyzet, HEFOP, Budapest 
• Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki, M.Cs. (2005): Temperamentum és karakter: Cloninger 

pszichobiológiai modellje, Medicina, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Beck, J. (2002):Kognitív terápia kezdıknek és haladóknak. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív 

Egyesület  
• Jung, C., G. (2006): A lélektani típusok, Európa, Budapest 
• Mórotz K., Perczel Forintos D. (2006): Kognitív viselkedésterápia. Medicina, Budapest.. 
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BPS 1181 Személyiséglélektan 1 gyak. 

BPSL 1181 Személyiséglélektan 1 gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Surányi Zsuzsa 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

prezentáció/házi 
dolgozat/zh 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiséglélektan típus-, vonás- és biológiai elméleteinek elsajátítása.  
Az egyes mérıeszközök alkalmazási területeinek ismerete, a korszerő, angol nyelvő személyiséglélektani 
szakterminusok, a személyiséglélektani tanulmányokkal szembeni formai követelmények fokozatos 
elsajátítása, az internetes kutatásban való alapszintő járatosság.  
A hallgatók váljanak képessé a magyar személyiséglélektani szakirodalom felkutatására és értı olvasására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A személyiségmérés legfontosabb alkalmazási területei a külföldi országokban. Aktuális problémák és 
perspektívák. A személyiségmérés legkorszerőbb eszközei. 
Kitekintés a személyiségtényezık korszerő egészségpszichológiai, munkalélektani, neveléslélektani 
vizsgálataira. 
Személyiségmérés Magyarországon – adaptált vagy adaptálás alatt levı mérıeszközök alkalmazásának 
átgondolása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók a tanártól kapott szakirodalmak és útmutatások alapján két-két választott személyiség-kutatási 
témában mélyedhetnek el; azokról két házi dolgozat formájában beszámolót készítenek. A szakcikkek szorosan 
hozzátartoznak a Személyiséglélektan 1. elméleti kurzus ismeret-anyagához. Egyes témák feldolgozása a félévi 
órákon, szemináriumi formában is megtörténik. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• John O.P.(1990): The big-five factor taxonomy..In: Pervin, L. (ed.): Handbook of personality: theory and 

research, Guilford, New York 66-100.  
• John O.P., Srivastava S. (2001): The Big Five Trait Taxonomy, History, Measurement and Theoretical 

Perspectives, In: Pervin L., John O.P.: Handbook of personality: theory and research, Guilford, New York 
(elektronikus változata) 

Ajánlott irodalom: 
• Mirnics Zs. (2006): A személyiség építıkövei, egyetemi jegyzet, HEFOP, Budapest, elektronikus 

segédanyag 
 

BPS 1280 Személyiséglélektan 2. 
BPSL 1280 Személyiséglélektan 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév:  
V. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli/ írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a pszichoanalitikus gondolatrendszer megismerése, a kapcsolódó fıbb fogalmak elsajátítása, 
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illetve a klasszikus és modern pszichoanalitikus irányzatok és elgondolások áttekintése. Mindemellett, a kurzus 
foglalkozik a pszichoanalitikus terápiák alkalmazási lehetıségeivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A személyiségelméletek integratív rendszermodellje, mint metamodell. Elmélet és módszer összefüggése, a 
személyiség megismerésének módjai és tudományos eszközrendszere.  
A pszichoanalízis alapelmélete (Freud).  
A budapesti pszichoanalitikus iskola.  
A bécsi és a londoni pszichoanalitikus iskola.  
Analitikus komplex pszichológia (Jung).  
Individuál-lélektan(Adler).  
Pszichoszociális modellek: Erickson epigenetikus modellje. 
A szükségletek dinamikáján alapuló modellek. (Murray) 
Fromm dialektikus humanista személysigé elmélete.  
Sullivan interperszonális személyiségelmélete. 
Tárgykapcsolat-elméletek: Melanie Klein, Margaret Mahler modellje. 
Neuropszichoanalitikus perspektíva.      
Évközi tanulmányi követelmények: 
Folyamatosan kiadásra kerülı szakirodalom feldolgozása. A tananyag alapos ismerete. A témaegységenként 
megadott szakirodalom írásos feldolgozásának színvonala a kollokviumi jegy részét képezi.   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Carver, C.S., Scheier, M.F. (több kiadás): Személyiségpszichológia (A pszichoanalízisrıl és 

utódirányzatairól szóló részek), Osiris, Budapest 
• Fonagy, P. és Target, M. (2005) Pszichoanalitikus elméletek a fejlıdési pszichopatológia tükrében. 

Gondolat Kiadó, Budapest 
• Mitchell, S. A. és Black, M. J. (2000): A modern pszichoanalitikus gondolkodás története, Animula, 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Kulcsár, Zs. (2006): Korai személyiségfejlıdés és énfunkciók, Argumentum, Budapest (Mahler elmélete) 
• Szakács, F., Kulcsár, Zs. (szerk)/több kiadás): Személyiséglélektani szöveggyőjtemény. Elméleti 

irányzatok II., Tankönyvkiadó, Budapest 
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolatelmélet 2-6. fejezet, Animula Kiadó, Budapest 

 
 

BPS 1281 Személyiséglélektan 2. gyak.  
BPSL 1281 Személyiséglélektan 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1181 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nyitrai Erika 
Reinhardt Melinda  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Személyiséglélektan 2. elméleti kurzushoz tartozó tartalmak – pszichoanalitikus és dinamikus elméletek – 
gyakorlati demonstrációja, ezáltal a kapcsolódó fogalmak mélyebb megértése és sikeres alkalmazásának 
elıkészítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók – a személyiséglélektan 2. elıadáshoz kapcsolódva, azt gyakorlati demonstrációkkal alátámasztva 
(pl. audiovizuális alkotás segítségével) – képet kapnak a pszichoanalízis történetérıl, filozófiai gyökereirıl, 
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elızményeirıl, alapfogalmairól.  
A tudattalan feltárásának, a személyiség megismerésének freudi (szabad asszociáció, katarzis, álomképzés, 
álomfejtés mechanizmusai) és jungi (szóaaszociáció, aktív imagináció, álmokkal, szimbólumokkal való 
munka, komplexusok) módszereinek a megértését gyakorlati demonstrációk, ahol lehetséges – a pszichológus 
etika követelményeit is figyelembe véve – saját élményő tapasztalatok segítik.  
A freudi és a jungi személyiségmodell-, és fejlıdés, az adleri individuálpszichológia fogalmainak feldolgozását 
kiscsoportos, esetenként dramatikus feladatok támogatják.  
A kurzus keretében részletes feldolgozásra kerülnek továbbá a Budapesti Iskola (Ferenczi Sándor, Bálint 
Mihály, Hermann Imre, Róheim Géza, Radó Sándor), Erik Erikson, Erich Fromm, valamint a tárgykapcsolati 
iskola szerzıinek (pl. Mahler, Kernberg) elgondolásai is.  
A gyakorlati demonstrációk és megbeszélések a hallgatók aktív részvételére építenek, ezzel a kurzus 
lehetıséget kínál arra, hogy a résztvevık elmélyítsék elméleti ismereteiket, és olyan módszertani-gyakorlati 
technikák készségszintő alkalmazására tegyenek szert, mely felkészíti ıket a késıbbiekben szakmájuk értı, 
kompetens gyakorlására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozatok megírása; 
Az órákon való aktív részvétel;  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bálint, M. (1995): Az ıstörés, A regresszió terápiás vonatkozásai, Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Erikson, E. H. (2002): Gyermekkor és társadalom, Osiris, Budapest, 243-271.o. 
• Ferenczi, S. (1971): A valóságérzék fejlıdésfokai és patologikus visszatérésük, In: Buda, B. (szerk): A 

pszicho-analízis és modern irányzatai, Gondolat, Budapest, 196-214. o. 
• Ferenczi, S. (1971):Nyelvzavar a felnıttek és a gyermek között, In: Buda, B. (szerk): A pszichoanalízis és 

modern irányzatai. Gondolat, Budapest, 215–226. o. 
• Freud, S. (több kiadás): Álomfejtés, Helikon, Budapest, 5., 6., 7. Fejezet  
• Fromm, E. (2002): Menekülés a szabadság elıl, Napvilág Kiadó, Budapest, 1., 5., 6. fejezet 
• Hermann, I. (1984): Az ember ısi ösztönei, Magvetı Kiadó, Budapest, 41-225.o, 586-611.o. 
• Jung, C. G. (1991): Analitikus pszichológia, Göncöl Kiadó, Budapest, 50-91., valamint 3.,4. és 5. elıadás   
• Szakács, F., Kulcsár, Zs. (szerk)(több kiadás): Személyiséglélektani szöveggyőjtemény II. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 3-176. 
Ajánlott irodalom: 
• Freud, S. (több kiadás): Bevezetés a pszichoanalízisbe, Gondolat Kiadó, Budapest, 16-28. elıadások 
• Fromm, E. (1993): A szeretet mővészete, Háttér Kiadó, Budapest 
• Jung, C. G. (1993): Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó, Budapest, 157-229. o. 
• Mitchell, S. A., Black, M. J. (2000): A modern pszichoanalitikus gondolkodás története, Animula, 

Budapest 
• Róheim, G. (1984): Primitív kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata, Gondolat, Budapest, 7-45., 614-638.o. 

 
BPS 1380 Személyiséglélektan 3. 

BPSL 1380 Személyiséglélektan 3. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nyitrai Erika 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli/ írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók a fı irányzatok, iskolák emberképének, a személyiség fejlıdésre (adaptív és hibás fejlıdés) és azt 
befolyásoló tényezıkre vonatkozó ismérveiknek részletes megismerésével váljanak képessé a lelki jelenségek 
differenciált felismerésére, a viselkedés hátterében húzódó dinamika érzékeny és pontos átlátására.  
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A kurzus számos további kurzus alapját képezi. Az itt elsajátított ismeretekkel felvértezve a hallgatók képessé 
válnak a személyiség megismerési módjainak, vizsgálóeszközeinek birtokában az edukatív, reedukatív és 
korrekciós (terápiás) pszichológiai munkára.  
A kurzus mindvégig igyekszik elıtérbe helyezni a teória és praxeológia élı, dinamikus viszonyát.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Gestalt szemlélet jellegzetességei. Lewin mezıelmélete. Holisztikus organizmikus elméletek 
alapkoncepciói. Angyal András "bioszféra" koncepciója. Kurt Goldstein "organizmikus modellje". Perls 
"Gestalt-teóriája".  
Humanisztikus lélektani (3. erı) irány alapkoncepciói. Maslow és Rogers elgondolásai a személyiség 
felépítésére, mőködésére és fejlıdésére vonatkozóan. 
Interperszonális és kommunikációs paradigma a személyiségelméletekben. 
Kommunikációelméleti megközelítések. A Palo Alto-i kommunikációelméleti, rendszerszemlélető, 
problémaorientált megközelítés alapkoncepciói.A tranzakcióanalizis – Berne személyiség elmélete. 
Egzisztenciaanalitikus megközelítés Viktor Frankl logoterápiája. Yalom egzisztenciális pszichoterápiája.  
A transzperszonális pszichológia történeti-filozófiai alapjai. A TP személyiségelméleti forrásai. A 
pszichoszintézis tan (Assagioli) A transzperszonális pszichoterápia teoretikus és empirikus alapjai. (Grof) Az 
integrálpszichológia alapjai (Wilber) 
Évközi tanulmányi követelmények: 
-   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Mirnics, Zs., Nyitrai, E. (2011):Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, Kulcslyuk 

Kiadó, Budapest, 13-39, 53-68, 71-75, 76-94, 125-160, 205-224, 225- 247.o. 
• Berne, E: (több kiadás): Emberi játszmák 
• Buda, B. (szerk)(1981): Pszichoterápia, Gondolat, von. fej. 
• Frankl, V. (1997): Orvosi lélekgondozás, a logoterápia és az egzisztenciálanalízis alapjai, ÚR 
• Maslow, A. (2003): A lét pszichológiája felé, Ursus Libris, 1-191.o.  
• Perls, F. (2004): A Gestalt terápia alapvetése, terápia testközelbıl, Ursus Libris, Budapest, 17-139.o. 
• Rogers, C (2004): Valakivé válni, A személyiség születése, Edge. 2000., Budapest 
• Szakács , F., Kulcsár, Zs. (szerk)(több kiadás), Személyiséglélektani szöveggyőjtemény II., 

Tankönyvkiadó, Budapest - vonatkozó fejezetei 
• Watzlavick, Weakland, Fish (1990): Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának módjai, 

Gondolat, Budapest 
• Wilber, K. (2000): Határok nélkül, Édesvíz Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Frankl, V. (1988): … és mégis mondj igent az életre, Pszichoteam Bt, Budapest 
• Goldstein, K.: A holisztikus és az analitikus módszer a tudományban, In: Pléh Cs. (szerk)(1983): 

Pszichológiatörténeti szöveggyőjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest, 163-178.o. 
• Komlóssy, (szerk) (2006): Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, Ursus Libris, Budapest 
• Langle, A (1987): Értelmesen élni, Göncöl Kiadó, Budapest 
• Lewin, K (1972).: A mezıelmélet a társadalomtudományban, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 5-41 és 

135- 149.o 
• Pintér, G. (1993): Rogers személyközpontú terápiája, in. Lege Artis Medicinae, 3.2.160-165.o. 
• Satir, V(több kiadás): A család együttélésének mővészete, Új család mőhely, BFI, Budapest 
• Yalom, I. (én): Egzisztenciális pszichoterápia, Animula, Budapest 

 
 
 
 
 
 
 



 

| 851 | 

 

BPS 1381 Személyiséglélektan 3 gyak. 
BPSL 1381 Személyiséglélektan 3 gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 0 + 7 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1281 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nyitrai Erika 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 

dolgozat/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Személyiséglélektan 3. elméleti kurzushoz tartozó tartalmak – alaklélektan, holisztikus-organizmikus 
szemlélet, humanisztikus lélektan, kommunikáció- és játszmaelmélet, a transzperszonális irányzat és az 
egzisztenciális pszichológia modelljeinek – gyakorlati demonstrációja, ezáltal a kapcsolódó fogalmak mélyebb 
megértése és sikeres alkalmazása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kurt Lewin elmélete a személyiségrıl és a viselkedésrıl. A szociális atom – gyakorlati feladatok. 
A személyközpontú megközelítéshez kapcsolódó gyakorlatok. 
Gestalt-terápiához és rendszerszemlélető családterápiás irányzathoz kötıdı gyakorlatok. 
Tranzakcióanalízis: Eric Berne modelljének (strukturális analízis, tranzakcióanalízis, játszmaanalízis, 
sorskönyvelemzés) gyakorlati vonatkozásai. 
A transzperszonális pszichológia és pszichoterápia szemlélete és eszköztára. Assagioli pszichoszintézis-
tanának feldolgozása és a transzperszonális élmények szimbólumaival való megismerkedés gyakorlati 
demonstrációk formájában. 
Az egzisztenciális pszichoterápia eszközei – gyakorlatok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assagioli, R. (2006): Dinamikus pszichológia és pszichoszintézis, In: Bevezetés a transzperszonális 

pszichológiába. Ursus Libris, Budapest, 65-94.  
• Bagdy, E. (2011): A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja, In: Bagdy, E., Mirnics, Zs., 

Nyitrai, E. (szerk.) Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 53-68. o. 
• Berne, E. (több kiadás): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, ill. Háttér Kiadó, Budapest  
• Hall, C. S., Lindzey, G. (több kiadás): Lewin mezıelmélet a személyiségrıl, In: Szakács F., Kulcsár Zs. 

(szerk) Személyiséglélektani szöveggyőjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest 
• Perls, F. (2004): A Gestalt terápia alapvetése, Terápia testközelbıl, Ursus Libris, Budapest, 17-139. o. 
• Pintér, G. (1993): Rogers személyközpontú terápiája, Lege Artis Medicinae, 1993/5, 160-165. o. 
• Rogers, C. (több kiadás): Személyiség- és viselkedés-elmélet, In: Szakács F., Kulcsár Zs. (szerk) 

Személyiséglélektani szöveggyőjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest 
• Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fish, R. (1974/1990): Változás, A problémák keletkezésének és 

megoldásának módjai, Gondolat Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Buda, B. (szerk.)(1981): Pszichoterápia, Gondolat, von. fej. 
• Frankl, V (1997): Orvosi lélekgondozás, a logoterápia és az egzisztenciálanalízis alapjai, ÚR 
• Kardos, L., Pléh, Cs. (szerk)(1974) : Alaklélektan, Gondolat Kiadó, Budapest 
• Komlóssy (szerk)(2006): Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, Ursus Libris, Budapest 
• Rogers, C (2004): Valakivé válni, A személyiség születése, Edge. 2000., Budapest 
• Szakács ,F., Kulcsár, Zs. (szerk)(több kiadás): Személyiséglélektani szöveggyőjtemény II., 

Tankönyvkiadó, Budapest.  
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• Wilber, K. (2000): Határok nélkül, Édesvíz Kiadó, Budapest 
• Yalom, I. (én): Egzisztenciális pszichoterápia, Animula, Budapest  

 
 
 

BPS 1190 Pedagógia és iskolapszichológia 
BPSL 1190 Pedagógia és iskolapszichológia 

Tantárgy felelıse: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1361 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy az oktatás és nevelés pszichológiai, fıként szociálpszichológiai szempontú elemzése útján 
megismerteti a hallgatókat a különféle tanuláselméletek tapasztalati anyagának, látásmódjának, intencióinak az 
iskolai gyakorlati oktató- és nevelımunkában való felhasználásával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Kortárscsoportok kialakulása, jellemzıi. 
• A csoportok interperszonális kapcsolatrendszere. 
• A tanár-diák viszony. 
• A tanuló helye és szerepe az iskolai csoportban, a tanulószerepben, ennek konfliktusaiban stb.  
• Az iskolapszichológusi munka sajátosságai, területei. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole, M. — Cole, S. R. (1997): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kalmár M. (szerk.) (1989): Fejlıdéspszichológia Szöveggyőjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kósáné Ormai V. (1981): Fejlıdéspszichológiai gyakorlatok I- II. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Mérei F. (1970): Gyermeklélektan Medicina, Budapest. 
• Piaget, J. (1999): Szimbólumképzés a gyermekkorban Gondolat, Budapest. 
• F. Földi R. (2005): A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius, Pécs. 
• Elektronikus anyagok: Az elıadásokhoz készült Powerpoint bemutatók 

Ajánlott irodalom: 
• Lányiné Engelmayer Á. (1989): Gyermeklélektan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola, 

Budapest. 
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BPS 1191 Külsı terepgyakorlat: gyermekklinikai 

BPSL 1191 Külsı terepgyakorlat: gyermekklinikai 
Tantárgy felelıse: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1361 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Páli Judit és a 
gyakorlatvezetı 
pszichológusok 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

aktív munka-
végzés tutori 

irányítás mellett/ 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bevezetést adjon a gyermek-pszichodiagnosztika klinikai gyakorlatába. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók külsı gyakorlóhelyeken (például nevelési tanácsadókban, gyermekkórházban) töltenek el 30 
illetve 15 (levelezı tagozat) órát, egyénileg megbízott gyakorlatvezetı pszichológusok mellett. Megismerik az 
intézmény mőködésének rendjét, a kezelt gyermekek tipikus problémáit, a pszichodiagnosztika módszereit és 
a gyermekpszichoterápia alapelveit. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres intézménylátogatás a gyakorlatvezetıvel egyeztetett idıpontokban, és lehetıségek szerint aktív 
részvétel az intézmény „mindennapjaiban”. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A gyakorlatvezetı adja meg, az adott tevékenység függvényében. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPS 4110  Anatómia és neurológia 2.  
BPSL 4110  Anatómia és neurológia 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 0110 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Czigler Balázs  

 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Neurológiai betegségek ismertetése neuropszichiátriai szemlélettel, a neuropszichológiai vonatkozások 

kiemelésével. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Neurológiai betegek vizsgálata, a kórisme felállítása (anamnézis, fizikális vizsgálat, diagnosz-tikus 

segédeszközök).  
• Epilepsziák. Fejfájás és neuralgiák.  
• A bazális ganglionok mőködészavara.  
• Parkinson betegség, choreával járó kórképek.  
• Agydaganatok. Degeneratív neurológiai megbete-gedések. Traumás kórképek és azok neuropszichiátriai 

szövıdményei.  
• Demielinizációval járó betegségek. Agyi érbetegségek. Az affektív élet zavarai. 
• Amnesztikus szindrómák. A nagyagy lebenyeinek mőködése. A beszéd és a kezesség kapcsolata. Afáziák 

klinikai jellemzıi, formái.  
• A tudat és a figyelem neurológiai struktúrái. Figyelemzavarral járó fontosabb kórképek. A tudat-zavarok 

jellemzıi és formái. Demencia.  
• Alvás, alvászavarok.  
• Alkohol által okozott neuropszichiátriai megbetegedések.  
• Autonóm idegrendszer mőködészavarának klinikai tünetei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Márkus Attila (2006): Neurológia pszichológus szakos hallgatóknak. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom:  
• Victor M., Ropper A.H. és Adams R. D. (2001): Principles of Neurology (7th Edition), McGraw-Hill, New 

York. 
 

 
 
 

BPS 4120 Munkapszichológia 
BPSL 4120 Munkapszichológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1371 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vizsga/ 
házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, hogy közvetítse a leendı pszichológusok felé a munka- és 
szervezetpszichológia elméleti és gyakorlati ismeretanyagát 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus fele idejében elméleti, másik felében pedig gyakorlati munkalélektani kérdéskörök megbeszélésére 
kerül sor. 
• A munka- és szervezetpszichológia tárgya és története 
• Elméleti ismeretanyag: 

o Szervezetpszichológiai alapismeretek 
o Szervezeti struktúra és kultúra  
o Vezetéselméletek 
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o Munkamotiváció elméletek 
o Munkahelyi elégedettség 
o Munkahelyi csoportok és mőködésük 
o Szervezeti kommunikáció 

• Gyakorlati területek: 
o Kiválasztás és beválásvizsgálat 
o Tréning 
o Coaching, szupervízió 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi dolgozat, melynek kiváló színvonalon való elkészítése esetén a hallgatónak lehetısége van 
vizsgamentességet szerezni   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Klein S.: Munkapszichológia, SHL, Budapest 
• Klein S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia, SHL, Budapest 
• a www.webcreator.hu/mirnics oldalon található segédanyagok, handoutok 
Ajánlott irodalom: 
• Csepeli Gy. (2001): A szervezkedı ember, Osiris, Budapest. 

 
 
 
 

BPS 4121 Külsı terepgyakorlat: munkalélektan 
BPS 4121 Külsı terepgyakorlat: munkalélektan 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30  
L: 0 + 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1371  

Oktatás 
nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna és a 
gyakorlatvezetı 
pszichológusok 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

Aktív 
munkavégzés 

tutori irányítás 
mellett. Adott 

tereptıl függıen, 
dolgozat beadása 

kérhetı. 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
a munkalélektan területén (kiválasztás, tanácsadás, tréning) végzett gyakorlati pszichológiai tevékenység 
megtapasztalása elismert szakember irányításával 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév folyamán a hallgatók 30 illetve 15 (levelezı tagozat) órányi gyakorlati idıt töltenek el egy 
munkapszichológiai területen tevékenykedı, képzett szakember mellett. A gyakorlati idı teljesítését a 
terepgyakorlat vezetıjének javaslatára, a felelıs tanár igazolja. Az adott terep jellegzetességeitıl és 
lehetıségeitıl függıen, a hallgatónak feladata minden olyan ismeret és készség elsajátítása és fejlesztése, 
amely a körülményekhez mérten lehetséges (pl. munkalélektani tesztek felvétele és értékelése, tréninghelyzet 
megfigyelése, kiválasztási interjúban való részvétel, mőszeres vizsgálatok megtekintése). Hallgatóink 
rendszeresen részt vesznek az Alpha Consult, a Merényi és tsai., a Magyar Honvédség és az egri rendırség 
gyakorlati lehetıségein. Egyéni szervezés alapján mód van arra is, hogy a hallgató „saját” gyakorlati terepet 
válasszon.  
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Évközi tanulmányi követelmények: 
beadandó dolgozat (adott terep sajátosságainak megfelelıen) 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A kurzushoz tartozó elméleti ismeretek azonosak a Munkapszichológia kurzus ismeretanyagával, de adott 
terep vezetıjének lehetısége van bármikor javaslatot tenni a félévi olvasmányokra vonatkozóan.  
Ajánlott irodalom: 
- 
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BPS 4130 Klinikai pszichológia 

BPSL 4130 Klinikai pszichológia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1281 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szili Ilona 
Dr. Bíró Gyula 
Dr.Mailáth Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli/írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Ez a kurzus a klinikai pszichológia elmélete, gyakorlata és kutatása hármas egységében tárgyalja a klinikai 
lélektant. 
Az elméleti alapok tekintetében visszautal a személyiségpszichológia alapelméleteire mind az egészség-
betegség felfogás, mind a terápiás koncepciók tekintetében. 
A gyakorlati ismeretanyag két fı területét tárgyalja 1., a személyiség klinikai megismerési útjait, 2., nem 
pszichiátriai diagnosztikai aspektusból az emberi életben alapvetı szerepet játszó lelki jelenségek megjelenési 
formáit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klinikai pszichológia mint tudomány és professzió 
A klinikai pszichológiai tevékenység spektruma (primer prevenció, mentálhigiéné, klinikum és rehabilitáció 
stb. 
Egészségélmény-betegségélmény 
Életszakaszok és pszichikai problémák  
Klinikai pszichodiagnosztikai munka 
A személyiség klinikai pszichológiai szempontú megismerése (elsı interjú, exploráció) 
A klinikai pszichológiai kutatások rendszere és iránya 
Pszichológiai módszerek pszichotróp szerek hatásvizsgálatában 
A pszichoterápia hatékonyságának vizsgálata 
A klinikai pszichológia jelene és jövıje (hazai és nemzetközi vonatkozásai) 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (szerk) (1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula 

Egyesület, Budapest 
• Comer, R. J. (2000): A pszichopatológia a tudományban és a klinikai gyakorlatban, In: Comer, R. J. 

(2000): A lélek betegségei, Pszichopatológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1-189.o. 
• Mérei, F., Szakács, F. (1995): Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek, Medicina Kiadó, Budapest, 9-

23.o. 
• Pressing, L., Szakács, F. (1981) (ford.) Klinikai pszichológiai (pszichiátriai) interjú, In: Mérei, F., Szakács, 

F. (szerk) (1988): Pszichodiagnosztikai Vademecum I.1. rész: Explorációs és biográfiai módszerek, 
tünetbecslı skálák, kérdıívek, Tankönyvkiadó, Budapest, 61-69.o. 

Ajánlott irodalom: 
• Viorst, J. (2002): Szükséges veszteségeink, Lélekkontroll sorozat, Háttér Kiadó, Budapest 
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BPS 4131 Klinikai pszichológia gyakorlat 
BPSL 4131 Klinikai pszichológia gyakorlat 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30  
L: 0 + 14 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1281  

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mailáth Nóra  
Dr. Bátki Anna 
Dr. Bíró Gyula 
Heincz Orsolya  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat/ 
zárthelyi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Cél, hogy a hallgatók felhasználják, gyakorolják klinikai-pszichológiai elméleti és tárgyi ismereteiket.  
Lehetıség nyílik mesterségbeli helyzetek személyes megtapasztalására (interjús helyzet gyakorlása, 
esetmegbeszélés) 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók átfogó képet kapnak a klinikai pszichológiai ellátás munkamenetérıl, kezdve az elsı találkozástól 
a terápiás javaslatig.  
Lehetıség szerint: 
Szakmai – munkakörnyezettel való kommunikáció (team-megbeszélésen való részvétel). 
Pácienssel való kapcsolatfelvétel. 
Elsı interjús helyzet. 
Klinikai pszichológia eszközrendszerének, pszichodiagnosztikai eljárásainak eseti használata. 
Csoporthelyzet (nagycsoport, kiscsoport) megfigyelése 
Gyakorlatvezetıvel való szupervíziós megbeszélés 
Évközi tanulmányi követelmények: 
zárthelyi dolgozat/ok 
A gyakorlati órákon való részvétel, és lehetıség szerinti intézménylátogatás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A kurzus során a szaktanár adja meg 
Ajánlott irodalom: 
• Megegyezik a BPS 4130 szakirodalmával 
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BPS 4141 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 1. 

BPSL 4141 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Ferenczi Andrea 
Heincz Orsolya 
Kántor Árpád 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Nyitrai Erika  
Dr. Mailáth Nóra 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Dr. Szondy Máté 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése (szakmai személyiségfejlesztés) tapasztalati tanulás útján. 
Csapatépítés. Csoportdinamikai folyamatok átélése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Blokkosítva, pszichológiai munkára alkalmas csoporthelyzetet kialakító dinamikai folyamatok generálása - 
csapatépítı, ön- és társismeretet, a pszichológiai érzékenységet fejlesztı gyakorlatok átélésével csoportvezetı 
facilitálásával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Gyakorlatokon való aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
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 BPS 4241 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 2. 
BPSL 4241 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4141 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Ferenczi Andrea 
Heincz Orsolya 
Kántor Árpád 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Nyitrai Erika  
Dr. Mailáth Nóra 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Dr. Szondy Máté 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése (szakmai személyiségfejlesztés) tapasztalati tanulás útján. 
Csapatépítés. Csoportdinamikai folyamatok átélése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Blokkosítva, pszichológiai munkára alkalmas csoporthelyzetet kialakító dinamikai folyamatok generálása 
csapatépítı, ön- és társismeretet, a pszichológiai érzékenységet fejlesztı gyakorlatok átélésével csoportvezetı 
facilitálásával. A helyzetgyakorlatok a Pályaszocializáció 1. kurzus személyiségfejlesztı folyamatára épülnek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Gyakorlatokon való aktív részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Barlai R., Szatmáriné Balogh M. (szerk)(1997): Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban, 

Külkereskedelmi Fıiskola, Budapest 
• Bolton,R. (1996): A kommunikáció mővészete, Network, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
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BPS 4341 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 3. 

BPSL 4341 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 3. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4241  

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Ferenczi Andrea 
Heincz Orsolya 
Kántor Árpád 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Nyitrai Erika  
Dr. Mailáth Nóra 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Dr. Szondy Máté 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése tapasztalati tanulás útján, szakmai személyiségfejlesztés. 
Ebben a félévben módszerspecifikus képzésekkel ismerkedhetnek a hallgatók. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Sajátélményő gyakorlatok által meghatározni az asszertivitás fogalmát. Emellett olyan technikák, elméleti 
megfontolások elsajátítása, amelyek elısegítik, fejlesztik a hallgatók hatékony önérvényesítését. Minderre 
tömbösített-, T-csoportos formában kerül sor, ahol az asszertív viselkedéshez kapcsolódóan, a sajátélményő 
tapasztalatok szerzése mellett a gyakorlatok módszertani megbeszélésére is mód van. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Gyakorlatokon való aktív részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rudas, J. (1990): Delfi örökösei, Gondolat Kiadó, Budapest 
• Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni, A személyiség születése, Edge Könyvkiadó, Budapest 
• Oakwood, A. (1998): Mikor mondjunk nemet, és hogyan? Bagolyvár Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
 

 
BPS 4441 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 4. 

BPSL 4441 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 4. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4341 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Kántor Árpád 
Molnár Emese 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése tapasztalati tanulás útján, szakmai személyiségfejlesztés. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A humanisztikus pszichológia szemléletét tükrözı, E.T. Gendlin által kidolgozott technika, a fókuszolás 
alapszintjének megtapasztalása, átélése. Alapfogalmak elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Gyakorlatokon való aktív részvétel 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gendlin, E. T. (2002): Életproblémák megoldása önerıbıl: fókuszolás, SHL Kiadó, Budapest.  
• Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni.  A személyiség születése, Edge Könyvkiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BPS 4541 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 5. 
BPSL 4541 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 5. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4441 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Heincz Orsolya 
Kıvágó Pál 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése tapasztalati tanulás útján, szakmai személyiségfejlesztés. 
Módszerspecifikus demonstráció és sajátélmény. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Ebben a félévben a kurzus keretében a mővészetterápiával ismerkedhetnek meg a hallgatók. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Gyakorlatokon való aktív részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A gyakorlat függvényében a csoportvezetı határozhatja meg. 

Ajánlott irodalom: 
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BPS 4641 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 6. 
BPSL 4641 Pályaszocializáció: a pszichológusi hivatásszemélyiség fejlesztése 6. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4541 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Ferenczi Andrea 
Heincz Orsolya 
Kántor Árpád 
Dr. Kovács Dóra 
Dr. Nyitrai Erika  
Dr. Mailáth Nóra 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Dr. Szondy Máté 
Reinhardt Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

a gyakorlaton 
való aktív 

részvétel/ házi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiség, mint munkaeszköz tökéletesítése tapasztalati tanulás útján, szakmai személyiségfejlesztés. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A korábbi Pályaszocializáció kurzusokon tanult technikák próbavezetéső alkalmazási gyakorlatával a hallgatók 
feldolgozzák saját „történetüket” hivatásszemélyiségük fejlıdése szempontjából a csoportvezetı tanár által 
kontrollált módon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A kurzus megkezdése elıtt páronként 2 strukturált tréning-gyakorlat leadása írásban, mert ezekbıl a 
gyakorlatokból állítja össze a csoportvezetı tanár a programot. A kiválasztott gyakorlatokat a hallgatók párban 
vezetik majd a csoportmunka során. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rudas János (1997): Delfi örökösei, Gondolat - Kairosz Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
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BPS 4150 Pszichometria 
BPSL 4150 Pszichometria 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 0141 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
Surányi Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı  

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai tesztelmélet és -szerkesztés legfontosabb vonatkozásainak bemutatása részben elméleti 
ismeretek, részben önálló feladatok útján. Fı kérdésköre, hogy mely szempontok alapján minısül egy 
pszichológiai teszt jól használhatónak a gyakorlati és kutatómunkában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az órák idıtartamának felében elméleti ismeretek hangzanak el, másik felében pedig konkrét tesztek 
pszichometriai hátterét tekintjük át. 
• A természettudományos és pszichológiai mérés 
• A tesztek használhatóságának szempontjai 
• A reliabilitás és validitás alapjai  
• Különbözı tesztszerkesztési eljárások és irányelvek 
• Statisztikai eljárások alkalmazása a tesztszerkesztésben  
• Az intelligencia és a személyiség mérésének fı problémái 
• A pszichometria távlatai 
• Tesztek elemzése és értékelése közös munka keretében 

Évközi tanulmányi követelmények: 
házi dolgozat, melynek kiváló színvonalon való elkészítése esetén a hallgatónak lehetısége van 
vizsgamentességet szerezni   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Rózsa Sándor (2006): Pszichometria szöveggyőjtemény, megjelenés alatt, HEFOP, Budapest. 
• a www.webcreator.hu/mirnics oldalon található segédanyagok, handoutok 

Ajánlott irodalom: 
• Kline P. (1998): The New Psychometrics, London and Philadelphia, Routledge. 
• Kline P. (több kiadás): Handbook of Psychological Testing, London and Philadelphia, Routledge. 

 
 

BPS 4160 Kérdıíves személyiségvizsgáló módszerek 1. 
BPSL 4160 Kérdıíves személyiségvizsgáló módszerek 1. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovács Dóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja az egészséges személyeknél kutatási és szőrési, illetve tanácsadási célra alkalmazható fı 
mérıeszközök megismerése a kapcsolódó elméleti gondolatkörrel együtt.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
CPI. A jungi modell mérıeszközei: MBTI, Keirsey-Bates skála.  
Big Five mérıeszközök.  
Az érzelmi intelligencia mérése.  
Konfliktuskezelés és megküzdés mérése.  
Életminıség, testi-lelki egészség mérése.  
Logo-teszt. 
Koherencia-skála, LOT.  
Énvédı mechanizmusok mérése.  
Testkép, énkép mérıeszközei.  
Szomatizáció mérése.  
Biológiai szemlélető mérıeszközök: EPQ, GWPQ, TCI.  
A kötıdés mérése.  
Félprojektív eljárások: PFT, Holzman-teszt, Lüscher-színteszt 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A félév végén leadandó dolgozat.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mérei F., Szakács F. (1994): Pszichodiagnosztikai vademecum, Explorációs és biográfiai módszerek, 

tünetbecslı skálák, kérdıívek, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Oláh A.(2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény, Trefort, Budapest. A copingról és érzelmi 

intelligenciáról szóló elméleti, valamint a PIK és a SZEMIQ mérıeljárásokat bemutató részek. 
Ajánlott irodalom: 
• a www.webcreator.hu/mirnics oldalon elérhetı, jelszóval védett elektronikus források 

 
 

BPS 4270 Kérdıíves személyiségvizsgáló módszerek 2. 
BPSL 4270 Kérdıíves személyiségvizsgáló módszerek 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı  

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a modern kérdıíves mérıeljárásokkal való megismerkedés, a megfelelı tesztelméletek 
áttekintése, a tesztek alkalmazásának kipróbálása.  
A kurzus második félévében speciálisabb személyiségtényezıkre vonatkozó klinikai és munkalélektani 
eszközök bemutatására kerül sor. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Klinikai személyiségvizsgáló eljárások.  
A mentális betegségek általános felosztása a DSM IV szerint.  Szorongás, depresszió, kényszerbetegség, 
PTSD. Szorongásos zavarok rövid ismertetése.  
Általános kérdıíves eljárások a klinikai pszichológiában.  
BPRS, Séma kérdıív, Diszfunkcionális attitődök.  
Addiktív zavarok általános ismertetése és  mérıeszközei. Alkoholizmus és droghasználat súlyosságát felmérı 
eljárások. Evészavarok súlyosságának mérése.  
Klinikai eljárások bemutatása a Vienna Test Systemben.  
Kóros személyiségvonások. MMPI.   
Munkalélektani eljárások speciálisan a lelki teherbírás, érzelmi intelligencia és munkahelyi kompetenciák 
mérésére. Objektív tesztek bemutatása a Vienna Test Systemben.    
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A félév végén leadandó dolgozat. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Perczel Forintos D., Kiss Zs., Ajtay Gy. (szerk., 2007): Kérdıívek és becslıskálák a klinikai 

pszichológiában, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest 
• Pressing L., Szakács F. (1990): Az MMPI próba új magyar standardja, “Társadalmi Beilleszkedési 

Zavarok” Programirodája, Budapest 
• MMPI - Segédlet az értékeléshez. Animula, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Vass Z. (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai, Flaccus, Budapest 

 
 
 

BPS 4170 Teljesítménytesztek 
BPSL 4170 Teljesítménytesztek 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Albu Mónika 

Féléves óraszám: 
N: 15 + 0 
L: 7 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albu Mónika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatónak elméleti és gyakorlati ismereteket kell elsajátítania a fontosabb mentális teljesítményt mérı 
eljárások elvét, használatát és kiértékelését, valamint értelmezését illetıen.  
A tesztek felvételét önállóan kell elvégeznie, azokról pontos jegyzıkönyvet kell vezetnie.  
A feldolgozott vizsgálati eredményeket véleményírásban szükséges összefoglalnia. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Vizuális- és téri vizuális vizsgálati módszerek: Vizuális illúziók, Poppelreuter ábrák, Bender teszt, Benton 
teszt.  
Figyelem és munkamemória vizsgálati módszerek: Bourdon-Pieron teszt, Számemlékezet elıre, 
Számemlékezet vissza, Corsi kockák. 
Emlékezet vizsgálati módszerek: Rey Komplex Ábra, Rey 15 szó, Rivermead Viselkedéses Emlékezet 
Vizsgálat. 
Gondolkodás és végrehajtó funkciók vizsgálata: BADS, Raven Progresszív Mátrixok. 
Intelligencia vizsgálat: MAWI 
Érzelemvizsgálat: FEEST, ÉSZT 
Évközi tanulmányi követelmények: 
beadandó dolgozat  (felvett tesztek kielemzése és értékelése) 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kun Miklós – Szegedi Márton /Szerk/ (l996): Az intelligencia mérése. Akadémia, Budapest 
• Szakács Ferenc: Újabb eljárások a MAWI klinikai alkalmazásában in: Mérei, F., Szakács, F.(szerk) 

Pszicho-diagnosztikai Vademecum, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 
• Szegedi, M. (1988): RAVEN – féle intelligenciavizsgáló eljárás. In: Mérei, F., Szakács, F.(szerk) Pszicho-

diagnosztikai Vademecum, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Benton, A.S (1983, 1991).  BVRT Benton Visual Retention Test, Arthur L. Benton(2004): OS Hungary 

Tesztfejlesztı – Szeged. 
• Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological Assessment (3rd ed.). New York: Oxford University Press 
• Raven haladó progresszív Mátrixok Kézikönyv. (2004).SHL Hungary Kft. 
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BPS 4180 Rorschach próba 

BPSL 4180 Rorschach próba 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mailáth Nóra 
Heincz Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgató a tesztfelvétel, jelölés, kiszámítás, mutatók, alapértelmezések elsajátításának bázisán, e tudásszintre 
építve megtanulja az egyes mutatókból és skálaértékekbıl származó információk összegzésének, 
összekapcsolásának és kétfokozatú értelmezésének szellemi lépéseit (személyiségrıl ill. klinikai 
információkról való összesítés).  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató Rorschach tesztfelvételeket dolgoz fel lépésrıl-lépésre a vezetı tanárral.  
Megtanulja a felvett Rorschach jegyzıkönyvek jelölését.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
zárthelyi dolgozat/ok sikeres teljesítése 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mérei, F. (2002): A Rorschach próba, Medicina Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• „Exner Rorschach Tesztkönyv” (szakfordítás, KRE Könyvtár) 2005 

 
 
 
 

BPS 5998 Szakdolgozat 
BPSL 5998 Szakdolgozat 

Tantárgy felelıse: 
- 

Féléves óraszám: 
N: 0 
L: 0  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 

Tantárgy elıadója/i: 
- 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakdolgozat a hallgató tanulmányait lezáró, az elsajátított ismereteket bizonyító, jelentıs volumenő, önálló 
szakmai munkán alapuló alkotás.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakdolgozat témáját a szaktanszék, illetve a hallgató kezdeményezésére a szak tudományterületérıl jelölik 
ki.  
A szakdolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató, tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom 
feldolgozásával képes a tanult ismeretanyag önálló alkalmazására és jártas a hazai és nemzetközi 
szakirodalomban, valamint tanúsítania kell szakmai ítélıképességét az eredmények elemzı, kritikai és 
összegzı áttekintése során. A tényfeltárás, elemzés és értelmezés folyamán alkalmazza a tudományterület 
fogalmi eszközeit és módszereit, bizonyítva ezzel, hogy elsajátította a képzés elméleti és gyakorlati 
szakismeretét.  
A szakdolgozatnak meg kell felelnie az adott tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Rendszeres konzultáció a témavezetı oktatóval. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Adott téma szakirodalma  

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

BPS 5999 Záróvizsga 
BPSL 5999 Záróvizsga 

Tantárgy felelıse: 
- 

Féléves óraszám: 
N: 0 
L: 0  

Kredit: 
- 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Abszolutórium megszerzése 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
záróvizsgajegy 

Tantárgy elıadója/i: 
- 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
záróvizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenırzése és 
értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni 
tudja. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A záróvizsga a hallgató tanulmányait lezáró komplex vizsga, amely a szakdolgozatvédésbıl és tantárgyi 
vizsgarészbıl áll. A záróvizsgát a hallgatónak záróvizsga-bizottság elıtt kell tenni. A védés alkalmával meg 
kell gyızıdni arról, hogy a hallgató szakdolgozatát maga készítette-e, valamint bizonyítania kell szakdolgozata 
témájában való jártasságát, a források és a szakirodalom ismeretét. 
A szakdolgozat sikeres megvédése a feltétele annak, hogy a hallgató a záróvizsga tantárgyi vizsgarészét 
megkezdhesse. 
A záróvizsgán a hallgatók a záróvizsga elıtt kiadott komplex tételsor alapján vizsgáznak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
-  

Ajánlott irodalom: 
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Szabályozottan választható tárgyak  
a kínálat félévenként változhat 

(10 kredit megszerzése szükséges) 
 
 

BPS 2161 Rajzvizsgálat 
BPSL 2161 Rajzvizsgálat 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II-IV. 

Értékelés módszere: 
Házi dolgozat/ zh 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai rajzvizsgálat alapelveit, módszereit és értelmezési lehetıségeinek megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus áttekinti a rajzvizsgálatok és a képi kifejezés pszichopatológiájának történetét, fejlıdését, helyét a mai 
pszichológiában és az értelmezés pszichológiai alapelveit. Külön foglalkozik a klasszikus rajztesztekkel (ház, 
fa, állat, ember, szabadrajz), a dinamikus rajzvizsgálattal és az újabb módszerekkel, beleértve ebbe a 
kommunikációs elemzést, a rendszerszemléletet és a számítógépes elemzést. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Letölthetı anyagok – www.rajzelemzes.hu 
Ajánlott irodalom: 
• Bagdy, E. (1988): A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei F.-Szakács F. (szerk) 

Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. Tankönyvkiadó, Budapest. (148-183) 
• Hárdi, I. (1991): Dinamikus állatrajzvizsgálat. Psychiatria Hungarica, 4, 279-290. 
• Hárdi, I. (2002): Dinamikus rajzvizsgálat. Medicina, Budapest.  
• Harsányi, I. és G. Donáth, B. (1978): A farajzvizsgálat. Magyar Pszichológiai Szemle, 35, 3-18. 
• Jakab, I. (1998): Képi kifejezés a pszichiátriában. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 
• Sehringer, W., Vass, Z. (szerk). (2005): Lelki folyamatok dinamikája. Flaccus, Budapest. 
• Süle, F. (1988): A “Fa-rajz”-teszt. In: Mérei F.-Szakács F. (szerk) Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003): A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Flaccus, Budapest. 
• Vass, Z. (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus, Budapest. 
• Vass, Z., Perger, M. (2011). A kinetikus iskolarajz. Iskolapszichológia 32, ELTE Eötvös Kiadó 
• Vass, Z., Vass, V. (2011). A közös rajzok pszichológiai értelmezése. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A hétlépéses képelemzési módszer. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A többdimenziós rajzteszt. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 
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BPS 2171 Közös Rorschach Vizsgálat 

BPSL  2171 Közös Rorschach Vizsgálat  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 
Vetier Anna 
Csákvári Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II.-VI. 

Értékelés módszere: 
Házi dolgozat és 

zárthelyi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Közös Rorschach interakciódinamikai vizsgálóeljárás alkalmazásának és értelmezésének megtanulása. 
   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A Közös Rorschach története 
• Alkalmazási területek, módok 
• Kódolási módszerek a magyar és a külföldi gyakorlatban 
• Interakciódinamikai kódjegyek 
• Tartalmakra vonatkozó kódjegyek 
• Zavarjegyek 
• A fı jegycsoportok megjelenése és értelmezése klinikai és sine morbo mintáknál 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel az órákon, házi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest. 
• Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs.(2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, elektronikus tananyag, 

HEFOP, Budapest 
• Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (2008): Egyén-pár-család, Animula, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom 
 

 
 
 
 
 

BPS 2191 A Rorschach-teszt értelmezése 
BPSL  2191 A Rorschach-teszt értelmezése 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 4180 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mailáth Nóra 
Heincz Orsolya  
Ladányi Klára 
 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V.-VI. 

Értékelés módszere: 
Házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a Rorschach-teszt jegyzıkönyveinek lejelölésében, 
mutatóinak kiszámításában, a Rorschach-próba tesztprogramjának használatában és a teszt értelmezésében 
konkrét esetelemzések kapcsán. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A Rorschach-próba tesztprogramja (RO-PC) 
• A lokalizációs jegyek 
• A determinánsok  
• Tartalmi kategóriák és mutatók 
• A popularitás mutatói 
• A Rorschach-próbában használt különleges reakciók  
• Speciális skálák és mutatók 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlatokon való aktív részvétel, valamint a félév során, egy esetelemzés órán való referálása és beadása 
házi dolgozat formájában. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• RO-PC: A Rorschach-próba tesztprogramja 

 
Ajánlott irodalom 
• Mérei Ferenc (2002): A Rorschach próba. Medicina Kiadó.  

 
 
 
 

BPS 2311 Történetmegértés 
BPSL 2311  Történetmegértés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Pólya Tibor 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BPS(L) 1450 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pólya Tibor 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
IV.-VI. 

Értékelés módszere: 
Referátum és zárthelyi 

dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezeti a hallgatókat a történetmegértés pszichológiai magyarázatának kérdéseibe és megismerteti a 
hallgatókat az ezen a területen alkalmazott kísérleti módszerekkel. 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus bemutatja a történetmegértés legjelentısebb modelljeit. A kurzus során a hallgatók jártasságot 
szereznek a kognitív pszichológiai kísérletek tervezésébe, lebonyolításába illetve az eredmények értelmezésébe. 
A kurzus témái: 

• Sémák szerepe a történetemlékezetben (Bartlett) 
• Történetnyelvtani megközelítés (Rumelhart, Mandler és Johnson) 
• Szemantikus megközelítések (Kintsch és van Dijk) 
• Mentális modell fogalma (Johnson-Laird) 
• Következtetési folyamatok (Graesser, Trabasso) 
• Szituációs modell (Zwaan) 
• Személyes történetek szerkezete (Labov és Waletzky, Grice) 
• Érzelmek szerepe a történetmegértésben (Brewer, Miall) 
• A történet koherenciájának és nézıpontjának hatásai a megértésre 
• Történetek szerepe a gondolkodásban (Bruner) 
• Szociális tudás narratív szervezıdése (Schank) 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 Referátum és zárthelyi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kötelezı jegyzetek, könyvek  
 
Ajánlott irodalom 

• Bartlett, F.C. (1985): Az emlékezés. Gondolat, Budapest. 
• Bruner, J.S. (2001): A gondolkodás két formája. In László J. (szerk.) Narratívák 5. Narratív pszichológia. 

27-57. Kijárat, Budapest. 
• László J., Larsen, S.F. (1990): Kulturális ismeretek és személyes élmények szerepe az irodalmi 

megértésben, Pszichológia, 10, 485-508. 
• Rumelhart, D.A. (1987): Megjegyzések egy történetsémáról. In Kanyó Z., Siklaki I. (szerk.) Tanulmányok 

az irodalomtudomány körébıl. 330-339. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Schank, R.C. (1988): Az epizódok szerkezete a memóriában. In László J. (szerk.) Válogatás a szociális 

megismerés szakirodalmából. 28-57. Tankönyvkiadó, Budapest. 
 

 
 
 

BPS 2411 Szépirodalom és pszichológia 
BPSL 2411 Szépirodalom és pszichológia  

Tantárgy felelıse: 
Heincz Orsolya 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Ladányi Klára 
 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I.-IV. 

Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szerzık élete és a mővek megismerésén és elemzésén keresztül olyan készségek fejlesztése, amelyek a 
pszichológiai szemlélető emberismerethez szükségesek.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szépirodalmi mő, mint lélektani valóság elemzésén keresztül pszichológiai fogalmak elsajátítása. A szerzı 
életrajza és a mőalkotása közti összefüggések feltárása, bevezetés az alkotás lélektanába. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A megadott szövegek ismerete, mielıtt az órai elemzést megkezdjük. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
- 
Ajánlott irodalom 
• Hajnády Z. (1987): Lev Tolsztoj világa, Európa Kiadó, Budapest. 
• Kundera, M. (2004): A lét elviselhetetlen könnyősége, Európa Kiadó, Budapest.  
• Kundera, M. (2004): A regény mővészete, Európa Kiadó, Budapest. 
• Tolsztoj, L. (2006): Anna Karenina, Európa Kiadó, Budapest. 
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BPS 2351  A Microsoft Office programjainak használata 
BPSL 2351  A Microsoft Office programjainak használata 

Tantárgy felelıse: 
Takács Szabolcs 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Szabolcs 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés módszere: 
zárthelyi dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja:  
Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges számítógépes alapismeretek megszerzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• a számítógép alapvetı részei 
• informatikai alapfogalmak 
• a Microsoft Windows alapvetı funkcióinak használata 
• a Microsoft Word program használata szövegszerkesztéshez 
• a Microsoft Excel program használata adatbevitelhez, számításokhoz, grafikonokhoz 
• a Microsoft Powerpoint program használata prezentációkhoz 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív órai részvétel és a gyakorlati készségek elsajátítása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
  
Ajánlott irodalom: 

• Bártfai Barnabás: Hogyan kezdjem? - A számítógép kezelése kezdıknek (8. kiadás, BBS-Info Kft., 
Budapest, 2003)  

• Kiss András: Excel munkafüzet - Bagoly c. sorozat (2. kiadás 3. utánnyomása, APC-Stúdió Bt., Gyula, 
2003) 

• Kiss András: A szöveg- és kiadványszerkesztés alapjai (3. kiadás 4. utánnyomása, APC-Stúdió Bt., Gyula, 
2003)  

• Kiss András: Táblázatkezelés alapfokon Excellel (2. kiadás 3. utánnyomása, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003) 
• Schneider Ferenc: PowerPoint munkafüzet - Bagoly c. sorozat (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 

2003) 
• Schneider Ferenc: Szövegszerkesztési munkafüzet (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003) 

 
 
 

BPS 2461 Stresszmenedzsment, életvezetési tréning 
BPSL  2461 Stresszmenedzsment, életvezetési tréning 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
Szóbeli beszámoló és 

házidolgozat 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a pszichikai ellenállóképesség fejlesztése, az egyéni teherbírás önismereti úton való növelése; 
valamint alapvetı információk átadása a stresszmenedzsmentrıl és a konfliktuskezelés-rıl  



 

| 874 | 

 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témakörök: 

• Stressz, stresszorok.  
• Szakmaspecifikus stresszorok és a burnout jelenség.  
• Saját stresszorok felismerése, a stresszreakciók tudatosítása.   
• Megküzdési módok.   
• Stresszkezelés és személyiségjegyek.   
• Az asszertív magatartás.   
• Szervezeti magatartás- és személyiségfelesztés  
• A stresszmenedzsment  
• Módszerek: szituációs és maginációs gyakorlatok,  
• Önismereti kérdıívek. 
• A stressz magatartásepidemiológiája 
• Psziuchoszomatikus betegségek 
• A munkahely pszichoszomatikája 
• A munkanélküliség pszichoszomatikája.  

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel azt órákon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Selye János: Stressz, Akadémiai Kiadó, 1974. 
• Lázár I. (2010) A munka és a munkanélküliség pszichoszomatikája  Semmelweis Kiadó in press 

 
Ajánlott irodalom 

Balogh L. és mtsai, 2000: Vezetéspszichológiai sarokpontok, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest 
Honey P. (2001) Problémás emberek - és hogyan bánjunk velük?, Bp. Bagolyvár. 
Loehr J.E., McLaughlin P. J. (1998) Lelki állóképesség - az élsportban alkalmazott sikertechnikák adaptálása az 

üzleti és a politikai életre, Bp., Bagolyvár 
  

 
 
 
 
 

BPS 2331 Angol szaknyelv 
BPSL 2331 Angol szaknyelv 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czigler Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 14 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Minimálisan angol alapfokú nyelvismeret 

Oktatás nyelve: 
angol 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czigler Balázs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I-II. 

Értékelés módszere: 
Referálás/ zh 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy elsajátításának célja az angol nyelvő szakszövegek és publikációk megértési szintjének fejlesztése. A 
tárgy célja nem az angol nyelvtudás elsajátítása, hanem a szaknyelvi ismeretek bıvítése, aktívan tartása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a csoport tagjainak érdeklıdési területeirıl válogatott szakszövegeket ismerjük meg, dolgozzuk 
fel a publikációs nyelvezet pontos megértésének céljából. A nyelvmegértésen túl elsajátítandó készség az alap 
szintő szövegalkotás, az angol publikációs nyelven való fogalmazás. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel az órákon 

Házi dolgozat, referálás, zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Angol nyelvő szakcikkek, adott témától függıen 
Ajánlott irodalom:  

- 

 
 
 

BPS 2471 Alkalmazott pozitív pszichológia 
BPSL 2471 Alkalmazott pozitív pszichológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Szondy Máté 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szondy Máté 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
II.-VI. 

Értékelés módszere: 
Aktivitás/ prezentáció 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A XX. század végén kialakuló pozitív pszichológia azon erısségeket és erényeket  vizsgálja, melyek lehetıvé 
teszik a személyek és közösségek számára a megfelelı mőködést és fejlıdést (pl. „pozitív” 
személyiségvonások). Az alkalmazott pozitív pszichológia a gyakorlatba ülteti a pozitív pszichológia kutatási 
eredményeit. A tanegység célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alkalmazott pozitív pszichológia 
legújabb eredményeivel és ismereteiket sajátélménnyel mélyítsék el.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• a hallgatók ismerjék meg a pozitív pszichológia irányzatát, helyzetét és kapcsolatát más megközelítésekkel   
• a hallgatók ismerjék a pozitív pszichológia fıbb kutatási területeit, fogalmait és elméleteit  
• a hallgatók ismerjék a pozitív pszichológia legfontosabb mérıeszközeit, skáláit       
• a hallgatók képesek legyenek a pozitív pszichológia kritikai elemzésére 
• a hallgatók képesek legyenek az elsajátított ismereteket a gyakorlati alkalmazásba átvinni  

Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel az órákon 
• kiscsoportos prezentáció egy – a hallgató által kiválasztott – pozitív pszichológiai témáról 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• a magyar nyelvő cikkek letölthetıek: http://szondymate.googlepages.com   
• angol nyelvő cikkek letölthetıek: www.ppc.sas.upenn.edu/publications.htm 

 
Ajánlott irodalom 
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• Csíkszentmihályi M. (2009) Az öröm mővészete – Flow a mindennapokban. Nyitott mőhely Kiadó, 
Budapest 

• Kulcsár Zsuzsanna (2005) (szerk) Teher alatt... Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás 
személyiségfejlıdés. Trefort Kiadó, Budapest 

• Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others?: The role of cognitive and motivational 
processes in well-being. American Psychologist, 56, 239-249. 

• Lybomirsky, S. (2008) Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libri, Budapest 
• Seligman, M.A. (2008) Autentikus életöröm. Laurus Kiadó, Budapest 
• Seligman,M.E., Csíkszentmihalyi, M. (2000) Positive Psychology: An Introduction, American 

Psychologist, 55 (1), 5-14 
• Seligman,M.E., Rashid,T.,Parks,A.C. (2006) Positive psychotherapy. American Psychologist, 774-788  
• Szondy Máté (2000) A szubjektív jóllét pszichológiája. Kézirat 
• Szondy M. (2006) A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése. Mentálhigiéné és 

Pszichoszomatika, 7 (1), 15-34 
• Szondy M. (2006) Optimizmus és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (4), 617 – 636. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPS 2481 Kvalitatív kutatási módszerek 
BPSL 2481 Kvalitatív kutatási módszerek 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kovai Melinda 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovai Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi/ıszi 
 

Ajánlott félév: 
IV.-VI. 

Értékelés módszere: 
Házi dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezetı jellegő. Célja, hogy a hallgatók megismerjék a kvalitatív kutatási paradigma 
szemléletmódját, kipróbáljanak különféle kvalitatív kutatási módszereket (interjútechnikák, szövegelemzések, 
résztvevı megfigyelés stb.). Megismerkedjenek a kvalitatív adatfelvétel és adatelemzés alapvetı szemléletével 
és módszertanával, hogy azt késıbbi pszichológiai tanulmányaik során alkalmazni tudják. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a kvalitatív kutatások elméleti és módszertani alapjait. A 
kurzus elsı felében a hallgatók megismerkednek a kvalitatív kutatási programok elméleti alapjait képezı 
paradigmákkal. Ennek alapján képesnek kell lenniük „kvalitatív” szemlélető problémalátásra, kutatási kérdések 
megfogalmazására. A kurzus második fele gyakorlati jellegő: a hallgatók személyes tapasztalatot szereznek a 
kvalitatív adatgyőjtés és elemzés terén. A kurzus célja, hogy kifejlessze a kvalitatív kutatásokhoz szükséges 
kompetenciákat: problémaérzéenységet, kreativitást, empátiát. Célja továbbá, hogy alapvetı tájékozódási 
pontot nyújtson késıbbi saját kutatások (mőhelymunka, szakdolgozat) megtervezéséhez és kidolgozásához.    
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Adatfelvétel (interjú, terepmunka stb.)    
Házi dolgozat 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Solt Ottilia: Interjúzni muszáj. In: uö. Méltóságot mindenkinek. Összegyőjtött írások. Elsı kötet. Bp: 

Beszélı, 29-45. 
• Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 1996 (vagy más 

kiadások) 
• Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás technikáiba. Budapest: Jószöveg Mőhely, 2005.  
• Niedermüller Péter: Élettörténet és életrajzi elbeszélés Ethnographia, 1988. (99. évf.) 3-4. sz. 376-389. old.  
• Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák. In. Kovács Éva (szerk): Közösségtanulmány. REGIO 

Könyvek, 2007. 373-396. 
• Kovács Éva: Narratív biográfiai elemzés. In. Kovács Éva (szerk): Közösségtanulmány. REGIO Könyvek, 

2007. 373-396. 
 
Ajánlott irodalom 

Barthes, Roland: A mőtıl a szöveg felé. In: Uı: A szöveg öröme. Osiris, Budapest, 1996. 75-116.o. 
Bertaux, Daniel (ed): Biograpy and Society. The Life History Approach in the Social Sciences. Sage, 1981. 
Foucault, Michel: Mi a szerzı? In: Uı: Nyelv a végtelenhez, Latin Betők, Szeged, 1999. 119-147.o. 
Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok - Kádár-korszakok a személyes emlékezetben, MTA Szociológiai 

Kutatóintézet, 56-os Intézet, 2008. 
Lejeune, Philippe: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatás Philippe Lejeune írásaiból. L'Harmattan Kiadó Kft., 

2003.  
 

 
 
 

BPS 2490 Emberi emlékezet 
BPSL 2490 Emberi emlékezet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Czigler Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albu Mónika 

Tantárgy besorolása: 
 

szabályozottan 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli vizsga 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az emberi emlékezet kurzus célja egyrészt a klasszikus emlékezetkutatási kérdések megválaszolása, másrészt 
az újabb emlékezeti elméletek és kísérletes eredmények gyakorlati hétköznapi és klinikai alkalmazhatóságnak 
az áttekintése.  
Miért felejtünk? Hányféle emlékezet létezik? Hogyan történik az elıhívás/felismerés? Mit tárolunk? Mely 
idegrendszeri struktúrák vesznek részt az emlékezésben? Hogyan tanulunk? Milyen típusú emlékek vesznek el 
az amnéziában? Ezek visszakaphatóak-e? Miben különbözi a pszichogén és az organikus amnézia? Miért 
zárjuk be másodszor is az ajtót? Mennyire megbízható az emlékezetünk és léteznek-e emlékezeti illúziók? 
Hogyan mérhetı az emlékezet? Fejleszthetı-e az emlékezet és ha igen, hogyan?     
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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• Az emlékezés folyamata 
• Az emlékezet és az agy 
• Állati és humán tanulás összehasonlítása 
• Az önéletrajzi emlékezet, mint humánspecifikus emlékezet  
• Miért felejtünk? Felejtéselméletek 
• Elveszett emlékek. Amnézia típusai és elméletei. 
• A végrehajtó rendszer szerepe az emlékezetben 
• Miért zárjuk be másodszor is az ajtót? Szórakozottság és a prospektív emlékezet viszonya. 
• Az emlékezet megbízhatósága 
• Emlékezeti illúziók és konfabulációk 
• Hogyan befolyásolják az érzelmeink az emlékezetet? 
• Hogyan mérhetı az emlékezet? 
• Hogyan fejleszthetı az emlékezet? Gyakorlati emlékezetfejlesztı módszerek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı jegyzetek, könyvek 
Ajánlott irodalom 
• Baddeley, A. (2006): Az emberi emlékezet, Osiris 
• Pléh Cs, Kovács Gy, Gulyás, B. (2003). Kognitív Idegtudomány, Osiris 
• Schacter, D.L. (2002): Az emlékezet hét bőne, HVG  
• Schacter, D.L. (1998): Emlékeink nyomában, Háttér Kiadó 
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8.2 PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia (Psychology) 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles pszichológus 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Psychologist 
- választható szakirány: klinikai és egészségpszichológia (Clinical and Health Psychology 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
 

8.2.1. Mintatanterv pszichológia mesterképzési szakos hallgatók számára 
Klinikai- és egészségpszichológia szakirány 

(nappali képzés) 
 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

TÖRZSANYAG (30 KREDIT) 

K Személyiségpszichológia 
mesterfokon MPS0110 - 60/v/5    

K 
Fejlıdéspszichológia 
mesterfokon  

MPS0120 - 60/v/5    

K 
Kognitív pszichológia 
mesterfokon  

MPS0130 -  60/v/5   

K 
Szociálpszichológia 
mesterfokon  

MPS0140 -  60/v/5   

K 
Statisztikai eljárások és 
adatkezelés mesterfokon   

MPS0180 - 30/v/2    

K 
Statisztikai eljárások és 
adatkezelés mesterfokon   

MPS0181 - 30/é/2    

K 
Kommunikációs 
készségfejlesztés-1  

MPS0161 - 30/é/2    

K 
Kommunikációs 
készségfejlesztés-2  

MPS0261 MPS0161  30/é/2   

K 
Pályaszocializáció és 
pszichológus etika 

MPS0171 - 30/é/2    

 Összesítés:   
150/3v/12 

90/3é/6 

120/2v/1
0 

30/é/2 
  

TÁRSTUDOMÁNYI ALAPOZÁS (10 KREDIT) 

K 
Az egészség-
pszichofiziológia anatómiai és 
élettani alapjai  

MPS1110 - 30/v/2    
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K 
Idegrendszer anatómiája, 
élettana és mőködési zavarai  

MPS1120 -  30/v/2   

K Neuropszichológia MPS1131 MPS1120   30/é/2  

K 
Pszichofarmakológiai és 
addiktológiai alapismeretek 

MPS1140 MPS3120   30/v/2  

K Pszichiátriai alapismeretek MPS1150 - 30/v/2    

 Összesítés:   60/2v/4 30/v/2 
30/v/2 
30/é/2 

 

KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI ALAPTÁRGYAK (14 KREDIT) 

K 
A klinikai pszichológia és a 
tanácsadás alapjai  

MPS3110 - 30/v/2    

K Részletes pszichopatológia  MPS3120 MPS1150  30/v/2   
K Klinikai pszichodiagnosztika MPS3130 MPS3120   30/v/2  

K 
Klinikai pszichodiagnosztika 
gyak 

MPS3131 MPS3120   30/é/2  

K 

Személyiségfejlıdés és 
életkorhoz kötıdı 
pszichopatológia és 
pszichodiagnosztika  

MPS3140 MPS0120  30/v/2   

K 
Pszichoterápiás elméletek és 
intervenciós módszerek  

MPS3150 -    30/v/2 

K 
Pszichoterápiás elméletek és 
intervenciós módszerek gyak. 

MPS3151 -    30/é/2 

 Összesítés:   30/v/2 60/2v/4 
30/v/2 
30/é/2 

30/v/2 
30/é/2 

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI ALAPTÁRGYAK (10 KREDIT) 

K 
Az egészségpszichológia 
alapkérdései és társadalmi 
kontextusa  

MPS3160 - 30/v/2    

K Klinikai egészségpszichológia  MPS3170 -  30/v/2   

K 
Egészség-pszichofiziológia és 
pszichoneuroimmunológia  

MPS3180 -  30/v/2   

K 
Egészségmagatartás, 
egészségfejlesztés és 
egészségkommunikáció  

MPS3190 -   30/v/2  

K 
Stressz és megküzdés 
 

MPS3200 -  30/v/2   

 Összesítés:   30/v/2 90/3v/6 30/v/2  
SZAKMAI/GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG terepen illetve intézményen belül (28 KREDIT) 

K 
Egybefüggı folyamatos 
terepmunka a klinikai 
pszichológia területén  

MPS4111 MPS4121    60/é/6 

K 

Egybefüggı folyamatos 
terepmunka az 
egészségpszichológia 
területén  

MPS4121 
MPS3110 
MPS3170 

  60/é/6  

K 
Klinikai esetprezentációk és 
dinamikus interjú  

MPS4131 MPS3120   30/é/4  

K 
Klinikai diagnosztika, 
komplex esetelemzések 

MPS4141 MPS4131    30/é/3 

K 
Egészségpszichológiai 
edukációs programok  

MPS4151 MPS3190    30/é/3 
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K 
Szuggesztív hatások 
egészségügyi vonatkozásai  

MPS4161 -  30/é/3   

K Kommunikáció a családban MPS4171 - 30/é/3    

 Összesítés:   30/é/3 30/é/3 
90/2é/1

0 
120/3é/12 

VEZETETT KUTATÓMUNKA (2 kurzus / 4 kredit teljesítése kötelezı) (4 KREDIT) 
KV Fájdalomkutatás  MPS2111 -  30/é/2   

KV 
A Rorschach-teszttel 
kapcsolatos pszichometriai 
kutatások 

MPS2121 - 30/é/2    

KV Család- és párvizsgálat MPS2131 -   30/é/2  
 Összesítés:   30/é/2 30/é/2 30/é/2  

MÓDSZERTANI SPECIALIZÁCIÓ (2 kurzus / 4 kredit teljesítése kötelezı) (4 KREDIT) 

KV 
Internetes Tanácsadás az 
egészségpszichológiában  

MPS2151 -  30/é/2   

KV 
Projektív eljárások 
alkalmazása a kutatásban 

MPS2161 - 30/é/2    

KV 
Környezetpszichológiai 
kutatások módszertana  

MPS2171 -   30/é/2  

KV 
A hipnóziskutatás 
módszertana 

MPS2181 -   30/é/2  

KV 
Tudományos publikációk 
készítésének és 
prezentációjának módszertana 

MPS2291 -  30/é/2   

 Összesítés:   30/é/2 60/2é/4 60/2é/4  
SZAKDOLGOZAT (20 KREDIT) 

K Szakdolgozati szeminárium MPS5121 -   30/é/4  
K Szakdolgozat  MPS5998 -    xx/é/16 
 Összesítés:     30/é/4 - /é/16 

 ZÁRÓVIZSGA MPS5999 
abszolutó

rium 
    

 Összesítés:   
270/7v/20
180/6é/13

300/8v/2
2 

150/5é/1
1 

90/3v/6 
270/8é/24 

30/v/2 
150/5é/3

0 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 390(+60) 360(+90) 270(+90) 180 
Vizsgák száma 7 8 3 1 
Félévközi jegyek száma 4 (+2) 2 (+3) 5 (+3) 5 
Összes felkínált kredit 33 31 30 32 
Javasolt kreditmennyiség 31 29 28 32 
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8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) 

tantárgytematikái 
 

 
MPS 0110 Személyiségpszichológia mesterfokon 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics Zsuzsa 

Féléves óraszám: 
N: 60 + 0 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nyitrai Erika 
Reinhard Melinda 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A személyiségelméletek integrált áttekintése a korszerő személyiséglélektani irányzatok tükrében. 
Fı téma: a személyiségfejlıdés és önismereti fejlıdés perspektívái a különbözı elméleti megközelítésekben; 
egészséges és patológiás személyiség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzuson belül nagy hangsúlyt fektetünk a „hagyományos”, nagy presztízső pszichoanalitikus elképzelések 
és a napja-inkban dinamikusan bontakozó transzperszonális pszichológiai elméletek, mint két részben 
különálló, részben összekap-csolódó fejlıdési út bemutatására. Foglalkozunk a különbözı 
személyiségfejlıdési szintekhez illeszthetı terápiás lehetı-ségek kérdéskörével adott szinten fellépı 
kríziseknek megfelelıen.  
A résztvevık olvasmányaik keretében elmélyedhetnek a pszichológia, mint tudomány fejlıdési 
perspektívájában több személyiséglélektani területre vonatkozóan, kurrens kutatásokhoz illeszkedve (pl. 
legmagasabb rendő személyi-ségjellemzık elképzelései, pszichoszomatikai kérdéskörök, a pszichés problémák 
interperszonális vonatkozásai, spiritualitás, kvantumfizikai kutatások pszichológiai tanulságai) bıvíthetik az 
alapképzésben elsaátított ismereteiket. 
A tantárgy keretében mindvégig szintetizáljuk az elméleti és gyakorlati pszichológia tapasztalatait. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Mirnics, Zs., Nyitrai, E. (szerk)(2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, 

Kulcslyuk Kiadó, Budapest 
• V. Komlósi, A., Nagy, J. (2003): Énelméletek, Személyiség és egészség, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 
• Somers, B., Gordon-Brown, I. (2007): A gyógyító utazás – Transzperszonális pszichoterápia, Ursus 

Libris, Budapest 
• Bevezetés a transzperszonális pszichológiába (2006), Ursus Libris, Budapest  
• Kulcsár, Zs. (szerk)(2006): Teher alatt, Trefort Kiadó, Budapest  
• Kulcsár, Zs. (szerk)(1999): Morális fejlıdés, empátia és altruizmus, Eötvös Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Gabbard, G. O. (2007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest  
• Wilber, K. (több kiadás): Kosmic Consciousness, Sounds True, Boulder CO 
• Kulcsár,  Zs. (1996) Korai személyiségfejlıdés és énfunkciók, Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Schäfer, T.(2007): Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja, Bioenergetic, Budapest 
• Ferrer, J. (2002): Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality, Sonny 

Press, NY 
• Friedman, H.S., Schustack M.W. (2005): Personality: Classic Theories and Modern Research, Allyn and 

Bacon.  
• Maslow, A. H. (2003/1968) A lét pszichológiája felé, Ursus Libris, Budapest 
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MPS 0120 Fejlıdéspszichológia mesterfokon 

Tantárgy felelıse: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Féléves óraszám: 
N: 60 + 0 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V Tantárgy elıadója/i: 

Fodorné Dr. Földi 
Rita Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A fejlıdéselméletek integrált áttekintése, az egészséges és patológiás személyiségfejlıdést magyarázó 
irányzatok bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A kognitív és lelki fejlıdés párhuzamossága, eltérései.  
• Korai fejlıdés, biológiai alapok. 
• Az idegrendszeri érés és a kognitív funkciók alakulása, a játék szerepe. 
• A szociális interakciók hatásai a gyermek fejlıdésére, anya- gyermek kapcsolattól az önkontroll- funkciók 

kialakulásáig. 
• A család szerepe az egészséges és a patológiás szervezıdésben, a családi viszonyrendszer változásai. 
• Az identifikáció magyarázatai, jelentısége a fejlıdés sorrendjében 
• Társas kapcsolatok alakulása, hatása az énképre, önértékelésre, az identitás alakulása. 
• Elakadás és regresszió a fejlıdésben.   

Elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A csecsemı-, gyermek- és serdülıkor pszichológiai történéseinek biológiai alapjai és rendszerszemlélető 
megközelítése, a patológiás személyiségfejlıdésben szerepet játszó bio, pszicho, szociális tényezık integrált 
alkalmazásának kialakítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Cole M. — Cole S. (1997). Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kulcsár  Zs. (1996). Korai személyiségfejlıdés és énfunkciók. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Kulcsár Zs. (1989). Személyiséglélektan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Anderson, M: (1998). Az intelligencia fejlıdése. Kulturtrade Kiadó, Budapest. 
• Gerı Zs. (szerk.) (1993). A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Lurija, A. R. (1975). Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. 
• Grastyán Endre (1985). A játék neurobiológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Csépe Valéria (2005). Kognitív fejlıdés — neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest.  
• F. Földi R. (2005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. 
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MPS 0130  Kognitív pszichológia mesterfokon 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 60 + 0 
 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
Dr. habil. Dúll 
Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy célja az egészséges felnıtt ember alapvetı mőködéseit (érzékelés-észlelés, figyelem, tudatmőködés, 
tanulás, emlékezés, gondolkodás, érzelem, motiváció, mozgás) leíró  modern elméletek integrált áttekintése, a 
korszerő magyarázó modellek bemutatása. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Az észleléskutatás korszerő kérdései: invariancia, empirizmus és direkt észlelés. Az észlelés 

pszichológiai, biológiai és elméleti megközelítése. Az észlelés és a megismerési folyamatok.  
• Az érzékelés-észlelés korszerő elméleti-kutatási kérdései: látás, hallás és beszédészlelés, tapintás, 

ízérzékelés, szaglás és fájdalom. 
• A figyelem korszerő elméletei: Figyelem: figyelmi mőködések a látásban és a hallásban. 

Információfeldolgozási alapmodellek. Figyelem, tudatosság és viselkedésszabályozás. Preattentív 
folyamatok.  

• Aktiváció, éberség és tudat. Korszerő elméletek és alkalmazásuk (pl. hipnoterápia) 
• Tanulás (alapvetı és magasabb rendő formák), közvetlen és tartós emlékezet  
• Képi és tudásreprezentáció: fogalmak, reprezentáció és kategorizáció.  
• Az emberi kommunikáció fı modelljei. A nyelv szervezıdése és csatornái, kommunikációs zavarok. Írás, 

olvasás, a nyelv speciális csatornai (pl. jelnyelv) 
• Gondolkodás, problémamegoldás, következtetések és döntés  
• A motiváció modern pszichológiai megközelítései. Az érzelmek modern elméletei. 
• Mozgásszabályozás és információfeldolgozás  
• A szociális kogníció alapvetı mechanizmusai: arcészlelés, közös figyelem, naiv tudatelmélet, 

érzelemészlelés  
Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csépe V. (2006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Csépe V., Gyıri M., Ragó A. (szerk.) (2007-2008): Általános pszichológia 1-2-3. Osiris, Budapest. 
• Király I., Lukács Á., Pléh Cs, Racsmány M. (2003): A téri megismerés és a nyelv, Books in Print Kiadó, 

Budapest. 
• Pléh Cs. - Kovács Gy. – Gulyás M. (2003): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Racsmány M.(2004): A munkamemória szerepe a megismerésben, Books in Print Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. 
• Eysenck W. - Keane T.M. (2003): Kognitív pszichológia (NT-41182). Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. 
• Racsmány M., Kéri Sz. (2002): Architektúra és patológia a megismerésben, Books in Print Kiadó, 

Budapest. 
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MPS 0140 Szociálpszichológia mesterfokon 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna  

Féléves óraszám: 
N: 60 + 0 

Kredit: 
5 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovai Melinda 
Dr. Pólya Tibor  
Dr. Szummer Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia és a társadalomtudományok kortárs 
kutatási irányaival – különös figyelmet fordítva a kortárs társadalmi jelenségek magyarázataira. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Új megközelítések a szociálpszichológiában: szociális konstrukcionizmus, diszkurzív és narratív pszichológia, 
evolúciós pszichológia, idegtudományok. Szociális megismerés. Szociális helyzettıl függı gondolkodás. 
Automatikus versus kontrollált folyamatok kapcsolata. Szociális csoport és az érzelem összefüggése: az 
infrahumanizáció jelensége és magyarázatai. A nyelvhasználat szociálpszichológiai jellegzetességei: nyelvi 
kategória modell és csoportközi nyelvi torzítás. Relevancia elmélet és szociális pragmatika. A kollektív 
emlékezet jelensége és magyarázatai, a történelem, mint szociális reprezentáció. Az önbecsülés 
szociálpszichológiai összefüggései. A fenyegetett identitás jelensége és az azzal való megküzdés lehetıségei. 
Az együttmőködés és versengés. Az érzelmek szociálpszichológiai vonatkozásai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. 
• Bargh J.A., Fiske S. T, Hamilton D.L. (2006): A társak és a társadalom megismerése. Osiris, Budapest.  
• Forgács J.  (2006): A társas én. Az önmegismerés szociálpszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. 
• Forgács J., Kipling W.D., von Hippel W. (2006): A társas kirekesztés pszichológiája. Kairosz Kiadó, 

Budapest.  
• Kruglanski A. W. (2006): A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris, Budapest. 
• Erıs F. (2010): Pszichoanalízis és kulturális emlékezet. Jószöveg Mőhely, Budapest. 
• Erıss G., Kende A.(2008): Túl a szegregáción. L'Harmattan Kiadó, Budapest. 
• Kende A. (szerk., 2008): Pszichológia és feminizmus. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 
• László J. (2005): A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest. 
• Reboul, A., Moeschler, J. (2000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris Kiadó, Budapest.  

Ajánlott irodalom: 
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MPS 0180 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon  
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az empirikus pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb 
többváltozós statisztikai eljárásokat, elméleti modelljeiket, terminusaik jelentését és értelmezését, a ROPstat és 
az SPSS programcsomag használatával. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis 
• Többszörös lineáris regresszió 
• Polinomiális regresszió 
• Fıkomponensanalízis és faktoranalízis 
• Kanonikus korreláció-elemzés  
• Diszkriminancia-analízis 
• Logisztikus regresszió 
• Log-lineáris elemzés 
• Hierarchikus klaszteranalízis 
• Nemhierarchikus (relokációs) klaszteranalízis 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ketskeméty László és Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és 

feladatgyőjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Székelyi Mária és Barna Ildikó (2003): Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (2001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. 
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MPS 0181 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon  

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Surányi Zsuzsanna 
Takács Szabolcs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje és konkrét pszichológiai elemzésekben gyakorolja az empirikus 
pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb többváltozós statisztikai eljárásokat a ROPstat és az SPSS 
programcsomag használatával. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis 
• Többszörös lineáris regresszió 
• Polinomiális regresszió 
• Fıkomponensanalízis és faktoranalízis 
• Kanonikus korreláció-elemzés  

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ketskeméty László és Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és 

feladatgyőjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Székelyi Mária és Barna Ildikó (2003): Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (2001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. 

 
 

MPS  0161 Kommunikációs készségfejlesztés 1.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Erdélyi Ildikó 
Sáfrány Eszter 
Hegedős Attila 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elsı félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményő feladatokon keresztül az „általános” kommunikációs 
készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel 
és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók 
megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel „törvényszerőségeivel” és az elsı pszichoterápiás interjú 
alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a 
szakmai önismereti fejlıdést. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest.  
• Csabai M., Csörsz I., Szili K. (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. 
• Griffin E. (2008): Együtt-lét. Mitıl jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest.  
• Rudas J. (2007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. 
• Rudas J. (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Erdélyi I. (2006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos  A., Erıs F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-

mő. Osiris, Budapest, 73-88. 
• Lázár J. (2005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. 
• Szınyi G. (2005): Csoportok és csoportozók.Medicina, Budapest, 63-208. 

 
 
 

MPS 0261 Kommunikációs készségfejlesztés 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 0161 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Erdélyi Ildikó 
Sáfrány Eszter 
Hegedős Attila 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elsı félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményő feladatokon keresztül az „általános” kommunikációs 
készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel 
és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók 
megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel „törvényszerőségeivel” és az elsı pszichoterápiás interjú 
alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a 
szakmai önismereti fejlıdést. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest.  
• Csabai M., Csörsz I., Szili K. (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. 
• Griffin E. (2008): Együtt-lét. Mitıl jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest.  
• Rudas J. (2007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. 
• Rudas J. (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Erdélyi I. (2006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos  A., Erıs F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-

mő. Osiris, Budapest, 73-88. 
• Lázár J. (2005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. 
• Szınyi G. (2005): Csoportok és csoportozók.Medicina, Budapest, 63-208. 
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MPS 0171 Pályaszocializáció és pszichológus etika 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Mailáth Nóra 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév:  
I. 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során a lélektan, mint professzió kérdésével foglalkozva átdolgozzuk a pályára való felkészülés 
tényezıit. A pszichológus identitás összetevıit – pályamotivációk, adekvát és diszfunkcionális attitődök, 
pályacsalódás, kiégés, altruiz- 
mus, bölcsesség, stb. – kutatva a hallgatók lehetıséget kapnak arra, hogy tisztázzák saját viszonyukat.  
Speciális hangsúlyt kap a pszichológus tevékenysége egy teamen belül, a csoportdinamika, illetve a jó szakmai 
együtt-mőködés(ek) belsı és külsı feltételei.  
A kurzus megismerteti továbbá a hallgatókkal a pszichológus etika általános és az egészségpszichológia 
specifikus problémáinak körét. Tárgyalja a pszichológus etika és az orvosi etika viszonyát. Betekintést nyújt a 
tipikus szakmai dilemmákba, azok lehetséges megoldásaiba. Ezen túlmenıen, tárgyalja a pszichológusi 
alkalmasság kérdését is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Pályaalkalmasság  
Titoktartás problémája 
Kettıs kapcsolat: kapcsolattartás a pácienssel, hozzátartozókkal, kollégákkal, más szakmák képviselıivel 
Szakmai kompetencia-határok 
Felmérés, szakvélemény 
Tájékoztatott beleegyezés 
A kutatás etikája (vizsgálat és publikáció) 
Pénzügyi kérdések 
A világháló felvetette etikai kérdések 
A pszichológia oktatásának etikai kérdései 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Saját életbıl hozott szakmai etikai dilemma prezentálása. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1997): Hivatás és személyiség, Pálya, foglalkozás, szakma mesterség, hivatás. In: A 

pedagógus hivatásszemélyisége, KLTE Pszichológiai Intézete, Debrecen 
• Rudas, J. (2009): Javne örökösei, Oriold és Társai, Budapest 
• Szınyi, G. (2005): Csoportok és csoportozók, Medicina, Budapest 
• Varga, K. (2009): Pszichológus etika. 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Horváth Szabó, K. (szerk.)(1998): Lélekvilág, Pszichológiai tanulmányok a vallásról, az erkölcsrıl, az 

énrıl, Rejtjel Kiadó, Piliscsaba 
• Kulcsár, Zs. (szerk.)(1999): Morális fejlıdés, empátia, altruizmus, Szöveggyőjtemény, ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest 
• Nouwen, H. J. M. (2006): A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában, Ursus Libris, 

Budapest 
• Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, Magyar Pszichológiai Társaság 
• Pszichoterápiás Ellátás és Képzés (2011), MentalPort, Budapest 
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MPS 1110 Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 Dr. Czigler Balázs  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy az egészség-pszichofiziológia fıbb területeinek anatómiai és élettani hátterét mutatja be. A félév során 
az egészséges mőködésekbıl kiindulva ismertetünk bizonyos, klinikai-egészségpszichológiai szempontból 
fontos, pszichiátriai és neurológia kórképek hátterében álló fiziológiai folyamatokat. A hallgatók képet kapnak 
a fentiekben szerepet játszó molekuláris biokémiai, sejt- és transzmitterrendszer szintő, illetve strukturális 
folyamatokról, valamint ezek genetikai alapjairól. A kurzus célja az is, hogy mindezek kapcsán bevezetést 
adjon fontosabb pszichotróp gyógyszerek mőködési mechanizmusába. A tárgy az alapképzés során megszerzett 
biológiai és neurológiai ismeretekre épít és illeszkedik a pszichofarmakológiai, pszichiátriai tárgyú 
mesterkurzusok tematikájához. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Vizsgálati módszerek a pszichofiziológiában (CT, MR, EEG) 
• Neurális mőködések, jelátvitel 
• Transzmitter-rendszerek 
• Pszichotrop gyógyszerek receptor-hatásai 
• Skizofréniák biológiai korrelátumai 
• Affektív kórképek 
• Demenciák 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  

Ajánlott irodalom:  
• Bárdos Gy. (2003): Pszichovegetatív kölcsönhatások, Scolar Kiadó, Budapest. 
• Fürst Zs (2001): Farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest. 
• Márkus A (2006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Tarsoly E (1999): Funkcionális Anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
• Tringer L (2004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. 
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MPS 1120 Az idegrendszer anatómiája, élettana és mőködési zavarai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czigler Balázs  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy célja a Klinikai és egészségpszichológiai szakirány hallgatóinak olyan funkcionális anatómiai 
ismeretek átadása, melyek a program más stúdiumainak felhasználása szempontjából nélkülönözhetetlenek. A 
kurzus épít az alapképzésben megszerzett ismeretekre és szorosan, kiegészítve, illeszkedik a kognitív 
pszichológia, a kognitív neurológia és neuropszichológia tudományághoz. A neurokognitív rendszerek 
biológiai korrelátumainak ismertetésén túl a legfontosabb humánspecifikus funkciók patológiai vonatkozásai 
is bemutatásra kerülnek. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• A központi idegrendszer fejlıdési sajátosságai, apoptózis, plaszticitás. Empirikus bizonyítékok, korszerő 

elméleti modellek. 
• Az agy morfológiai és funkcionális aszimmetriái. Kapcsolódó kutatások, fejlıdési rendellenességek és 

patológiák.  
• A bazális ganglionok és a kisagy, mint a kognitív funkciók „újabb”, kiegészítı struktúrái. 
• A beszéd, olvasás, írás, számolás evolúciós bázisai, és ezen képességek zavarai. A modern kutatások 

tanulságai. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  

Ajánlott irodalom:  
• Csépe V (2006): Az olvasó agy, Akadémiai Kiadó, Budapest, 56-82. 
• Márkus A (2006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 86-116, 136-

144, 146-168. 
• Márkus A (2007): Számok, számolás, számolászavarok, Pro Die Kiadó, Budapest, 115-138. 
• Pléh Cs, Kovács Gy, Gulyás B. (szerk.2003): Kognitív idegtudomány, Osiris Kiadó, Budapest, 485-502. 
• Tarsoly E (1999): Funkcionális anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 169-207. 

 



 

| 892 | 

 

 
MPS 1131 Neuropszichológia 

Tantárgy felelıse: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 1120 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É Tantárgy elıadója/i: 

Fodorné Dr. Földi 
Rita Páli Judit 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja az idegrendszer körülhatárolt sérülése nyomán bekövetkezı pszichés funkciókárosodások 
feltárására és kezelésére alkalmas neuropszichológiai vizsgáló- és rehabilitációs módszerek ismertetése és 
szemléltetése. A vizsgálatok elméleti megalapozásaként tárgyaljuk a pszichés funkciók agyi lokalizációjának 
kérdéseit: a funkcionálisrendszer-szemléletet, a kettıs disszociáció- és a diszkonnexió elvét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Áttekintjük a leggyakoribb neuropszichológiai tünetegyütteseket 
• a vizuális agnóziák, az egyoldali téri elhanyagolás (neglect). 
• a Gerstmann-szindróma,  
• a téri-vizuális funkciózavarok,  
• apraxiák, amnesztikus zavarok  
• a frontális károsodások azonosításának és pszichológiai kezelésének kérdései.  
• Diagnózisalkotás 
• a „viselkedésneurológia” (Luria) kvalitatív szemlélete, szindrómaelemzés 
• pszichometrikus-kvantitatív próbák 
• AQ tünetek és panaszok szerepe a mindennapos életvezetésben,  
• a pszichológiai rehabilitáció, 
• kognitív terápiák. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A tárgyalt szindrómákat az OORI Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztályával együttmőködve 

készített videotár segítségével, konkrét eseteken szemléltjük. 
• Lurija, A. R. (1975). Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest (a frontális lebenyszindrómáról, az 

emlékezetzavarokról és a mozgászavarokról szóló fejezetek, azaz az 52–74., 108–145., 146–158. és 159–
171. oldalak.) 

• Damasio, A. R. (1996). Descartes tévedése. Érzelem, értelem és az emberi agy. AduPrint, Budapest, 21–
88. 

• Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (szerk.) (2008). Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina 
Kiadó, Budapest. 

• Verseghi A. (1996). A neglect szindróma. In: Remenár, L., Somlai, J. (szerk.). Neuroophtalmologia. LAM 
Könyvek, Válogatott fejezetek sorozat, 3.3.2. fejezet, 193-196. 

• Verseghi A. (2005). Kapcsolatban lenni. In: Krasznárné Erdıs F. és Feketéné Gacsó M. (szerk.) 
Tanulmányok az afázia témakörébıl. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 94-117. 

Ajánlott irodalom: 
• Lurija, A. R. (1975). Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. 
• Csépe Valéria (2005). Kognitív fejlıdés — neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest.  
• F. Földi R. (2005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. 
• Páli Judit (2002). A játék szerepe a neuropszichológiai diagnosztikában és a terápiában. Záródolgozat,  

OORI. 
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MPS 1140  Pszichofarmakológiai és addiktológiai alapismeretek 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3120 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Czigler Balázs  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja alapvetı, a pszichológusi munkához nélkülözhetetlen pszichofarmakológiai és addiktológiai 
alapismeretek átadása. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Neurotranszmitterek és receptorok (a központi idegrendszer jelentısebb neurotranszmitter-rendszereinek 

bemutatása) (acetilkolin, dopamin, szerotonin, adrenalin, noradrenalin, GABA, glutamát, endogén 
opiátok, hisztamin, endocannabioidok stb.)  

•   Az egyes pszichiátriai zavarok neurobiológiája 
•   Az egyes pszichiátriai betegségek farmakoterápiája, a pszichiátriában használatos gyógyszerek és 

hatásaik (antipszichotikumok, antidepresszívumok, szedatívumok, hipnotikumok, szorongásoldók, 
nootrop gyógyszerek stb.) 

•   A központi idegrendszerre ható egyéb kémiai anyagok pszichofarmakológiája (alkohol, nikotin, koffein,    
opiátok, kokain, amfetamin és egyéb stimulánsok, kannabisz, LSD, szerves oldószerek stb.) 

•   Az addiktív kórképek neurobiológiai elméletei. Addiktológiai kórképek farmakoterápiás kezelése 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az elıadások anyagát tartalmazó pdf fájlok  

Ajánlott irodalom:  
• Demetrovics Zs. (szerk. 2007): Az addiktológia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Németh A., Gerevich J. (szerk. 2000): Addikciók. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 
• Németh A.(szerk., 2011):  A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest. 
• Rácz J.: (2006): Kvalitatív drogkutatások, L’Harmattan, Budapest. 
• Tringer L (2004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. 

 
MPS 1150 Pszichiátriai alapismeretek 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kántor Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szili Ilona 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli/írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezet a pszichiátria medicinális szemléletének világába, megismertet a biológiai modellekkel, a 
pszichoszociális és pszichodinamikai megközelítéseket együtt, egymáshoz való kapcsolatában tárgyalva.  
Bevezet a normalitás és abnormitás elkülönítésének szempont-rendszerébe.  
Bemutatja az egyes pszichikus zavarok pszichiátriai nozológiai rendszerekben való diagnosztikus 
osztályozását, részletezi a BNO X és DSM IV nevezéktanát, valamint az egyes kórképek bemutatásánál 
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esetprezentációkon át elemzi a patológiák specifikumait.  
Bemutatja a klinikai adatszerzés orvosi utjait /anamnézis, heteroanamnézis, pszichiátriai exploráció, diagnózis, 
terápiás terv.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Foglalkozik a „kis és nagy-pszichiátriai” betegségkategóriákkal.  
A generalizált szorongás. 
Pánik.  
Fóbiák.  
Kényszeres zavarok.  
Stresszbetegségek.  
Hangulatzavarok (unipoláris depresszió, bipoláris zavarok) 
Evészavarok.  
Aszexuális élet és a nemi mőködések valamint szexuális identitás zavarai.  
Személyiségzavarokkal.  
A „nagy pszichiátria” körébıl a szkizofrénia és az affektív zavarok kórképeibe vezeti be a hallgatókat.  
A megalapozó tantárgy ismeretanyagával szoros egyeztetésben fedi le a pszichiátria fı betegségterületeinek 
bemutatását. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bíró, S. (szerk.): A DSM-IV-TR Diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest 
• Bíró ,S. (szerk)(2004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest 
• Gabbard, G.O. (2007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.  
• Spitzer, R. L., First, M.B., Giibbon, M., Williams, J.B. (2005): Kezelési kézikönyv a DSM-IV-TR eset-

tanulmányokhoz. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest 
• Tringer, L. (2000): A pszichiátria tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Comer, R. J. (2000): A lélek betegségei, Pszichopatológia, Osiris, Budapest 
• Füredi, J., Tariska P. Németh A. (2003): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest 
• Tariska, P. (szerk)(2000): Neuropszichiátria, Medicina, Budapest 
• Tényi, T. (2000): A pszichodinamikus pszichiátria a legújabb pszichoanalitikus eredmények tükrében, 

Animula, Budapest 
• Tringer, L. (2003): Sürgısségi ellátás a pszichiátriában, Medicina, Budapest 

 
MPS 3110 A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szili Ilona 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

szóbeli/írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichoterápia és a tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.A klinikai szakpszichológus és a 
tanácsadó szak-pszichológus kompetencia területe, átfedések és különbségek.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klinikai pszichológia fogalma és története.  

A klinikai pszichológia alapelméletei, fıbb alkalmazási területei: diagnosztika, terápia és kutatás.  

A klinikai pszichológusi szakma, hivatás.  
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A pszichológiai intervenciók rendszere, modelljei.  

A klinikai pszichológus pszichoterápiás kompetenciája.  

A klinikai pszichológia kutatási területei és módszertana.  

A klinikai pszichológusok képzése és a szakma helyzete Magyarországon. Képzési specifikumok.  

Az orvosi pszichológia, kórházlélektan és klinikai pszichológia viszonya.  

A tanácsadás fogalma, területei (pl. pályaválasztás, karrier-, krízistanácsadás, foglalkozási 
rehabilitáció).  

A tanácsadó pszichológus tevékenysége.  

Diagnosztikus eszköztár, a kliens(ek)hez való viszony, intervenciós lehetıségek. A pszichoterápia és a 
tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.. A klinikai pszichológus és a tanácsadó szakpszichológus 
kompetencia területe, átfedések és különbségek. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, 

Budapest 
• Csabai, M., Csörsz, I., Szili, K. (2009): A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold és Társai, Budapest 
• Gabbard, G.O. (2007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest 
• Kulcsár, É. (szerk)(2009): Tanácsadás és terápia, Eötvös Kiadó, Budapest 
• Ritóókné, Á. M. (1992): A tanácsadás pszichológiája, Szöveggyőjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Tringer, L. (2006): A gyógyító beszélgetés, Medicina, Budapest 
• Trull, T.J., Phares, E.J. (2004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Gaubatz, M. (2002): Clinical and Counseling Practice. A Case-Guided Approach. Upper Saddle River 

(NJ): Pearson Education. 
 
 

 
MPS 3120 Részletes pszichopatológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 1150 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szili Ilona 
Dr. Mailáth Nóra 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli/írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichopatológia kurzus bevezeti a hallgatót a normálistól /adaptációképestıl/ eltérı, rendellenes lelki 
jelenségek rendszerébe. Sorban elemzi a percepció, figyelem, emlékezet, érzelmi jelenségek szorongás, 
hangulati élet, affektív mőködés, gondolkodás és viselkedés patológiájának jellemzıit, leíró rendszerbe 
foglalását, nevezéktanát, kialakulásának, jelenségtanának és dinamikájának lélektani elméleteit, modelljeit.  
A pszichikus zavarok tünettanát átvezeti a betegségkategóriák szindromatológiai rendszerébe. 
Önálló tárgyalási egységbe foglalja a rendellenes lelki jelenségekre vonatkozó pszichoanalitikus, 
tanuláselméleti, kognitív lélektani és egyéb elméleti elgondolásokat, valamint bemutatja a kórlélektani 
jelenségek interperszonális modelljeit is.  
A kurzus megalapozza a „pszichiátria” tantárgyat, amely a nozológiai betegség-egységek keretében tárgyalja a 
pszichikus zavarokat. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Percepciózavarok 
Gondolkodászavarok 
Intelligencia zavarai 
Emlékezés és tanulás zavarai 
Figyelemzavarok 
Orientáció zavarai 
Érzelem és affektivitás zavarai 
Mozgászavarok 
Beszéd zavarai 
Írás zavarok 
Cselekvés és reakciózavarok 
Évközi tanulmányi követelmények: 

- 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. (szerk)(2003): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, Budapest 
• Juhász, P., Pethı, B. (1983) Általános pszichiátria I. Pszichopatológia, Medicina, Budapest 
• Kulcsár, Zs. (1993): Pszichoszomatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Németh, A.(szerk)(2011):  A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest 
• Szakács, F. (szerk)(1990): Patopszichológiai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Tringer, L (2004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest 
• Trull, T.J. Phares, E. J. (2004): Klinikai pszichológia, Szakács, F. (szerk) Osiris Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Tényi, T.(2009):Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák, Animula, Budapest 

 
 
 
 

MPS 3130 Klinikai pszichodiagnosztika  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Majláth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3120 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Majláth Nóra 
Heincz Orsolya 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli /szóbeli 
zárthelyi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati 
módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés 
megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezetı munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a 
gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdıívek, becslıskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, 
neuropszichológiai módszerek.  Kitérünk a klinikai pszichodiag-nosztikai szakvélemény, szakértıi 
tevékenység bemutatására is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése 
A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás  
A személyiség-meghatározás fı dimenziói a projektív tesztekben  
Az egyes kórképekre jellemzı tesztjegyek, diagnosztikus skálák  
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Argelander, H. (2007): Az elsı pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest. 
• Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. 

Módszertani Füzetek 4. 
• Lukács, D (1989): A Szondi-teszt – egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 
• MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (2010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, 

Oriold és társai, Budapest 
• Mérei, F. (2000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest 
• Mérei F., Szakács F. (szerk)(1992): Pszichodiagnosztikaivademecum, Tankönyvkiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest 
• Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(2005): Kérdıívek, becslıskálák a klinikai 

pszichológiában, OPNI, Budapest 
• Trull, T. J.,Phares, E., J. (2004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 
• Vass, Z. (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai – Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus 

Kiadó,    Budapest 
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MPS 3131 Klinikai pszichodiagnosztika gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Majláth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3120 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Majláth Nóra 
Heincz Orsolya 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli /szóbeli 
zárthelyi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati 
módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés 
megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezetı munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a 
gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdıívek, becslıskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, 
neuropszichológiai módszerek.  Kitérünk a klinikaipszichodiag-nosztikai szakvélemény, szakértıi tevékenység 
bemutatására is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése 
A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás  
A személyiség-meghatározás fı dimenziói a projektív tesztekben  
Az egyes kórképekre jellemzı tesztjegyek, diagnosztikus skálák  
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Argelander, H. (2007): Az elsı pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest 
• Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. 

Módszertani Füzetek 4. 
• Lukács, D (1989): A Szondi-teszt – egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 
• MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (2010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, 

Oriold és társai, Budapest 
• Mérei, F. (2000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest 
• Mérei F., Szakács F. (szerk)(1992): Pszichodiagnosztikai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest 
• Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(2005): Kérdıívek, becslıskálák a klinikai 

pszichológiában, OPNI, Budapest 
• Trull, T. J.,Phares, E., J. (2004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 
• Vass, Z. (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai – Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus 

Kiadó, Budapest 
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MPS 3140 Személyiségfejlıdés és életkorokhoz kötıdı pszichopatológia és pszichodiagnosztika 

Tantárgy felelıse: 
Fodorné Dr. Földi 
Rita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 0120 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V Tantárgy elıadója/i: 

Fodorné Dr. Földi 
Rita  

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavasz Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A különbözı életkorokhoz, így a gyermekkorhoz, serdülıkorhoz kötıdı fejlıdéssel együttjáró funkciózavarok, 
életkori krízisek, patológiás állapotok ismertetése. Az egészséges és patológiás fejlıdés okainak, 
összefüggéseinek tárgyalása, ezek összevetése a környezeti hatásokkal. A kedvezıtlen környezet: trauma, 
abúzus, elhanyagolás  felismerése, a trauma feldolgozás megszervezése. A serdülıkor sajátosságai és hatása az 
identitás alakulására és a családi rendszer változására. Az idıskor pszichológiai jellemzıi, az idıskor és a 
társadalmi attitődök kapcsolata. Az idıskori veszteségek, egészséghanyatlás, az életminıség, az önállóság 
megırzése. A különbözı életkorokban alkalmazott pszichodiagnosztikai tesztek, kérdıívek, 
viselkedésdiagnosztikai eljárások ismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Normalitás, abnormalitás pszichológiai modelljei, életkorhoz köthetı rizikófaktorok. 
• Környezeti hatások, traumafeldolgozás különbözı életkorokban. 
• Az autisztikus spektrum (autizmus, kanneri autizmus, Asperger-féle autisztikus pszichopátia és 

gyermekkori skizofrénia. 
• Szeparációs- és teljesítményszorongás, fóbia. 
• Gyermekkori neurózisok. 
• Gyermekkori depresszió. 
• Evés és kiválasztás zavarai. 
• Kóros védekezési módok: kényszer és fóbia. 
• Pszichoszomatikus zavarok gyermekkorban. 
• Tic-zavarok. 
• A beszéd zavarai, dadogás, szelektív mutizmus. 
• Epilepszia. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerı Zs. (szerk.) (1993): A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. I-III. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Trull, T. J. —  Phares E. J. (2004): Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest. 
• Vikár A. — Vikár Gy. — Székács E. (szerk.) (2007): Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• F. Földi R. (2004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentısége a tanulási és viselkedészavarok 

diagnosztikájában. Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (1), 19-40. 
• Vikár Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat, Budapest. 
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MPS3150 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bátki Anna 
dr. Bíró Gyula 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli/szóbeli  
zárthelyi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, 
ún. beszélgetı kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás 
módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, fıbb 
irányzatait és az elméletekre épülı módszertani rendszereket. 
Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális 
eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevıit. 
Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek 
legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag 
ellenırizetlen, nem terápiás rendszerektıl, valamint tisztában legyenek a segítı kapcsolat nem specifikus 
tényezıivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítı beszélgetés nem specifikus 
pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezıket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitőzések, külsı és belsı feltételek, 
idıtényezı, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) 
Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a 
csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. Végül foglalkozunk a pszichoterápiás 
hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
zárthelyi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (2004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Davanloo, H., Sifneos, P.E. (2001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest 
• Gabbard, G.O. (2009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest 
• Malan, D. H. (2002): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest 
• Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (2007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. 

Tematikus szám. No. 3. 
• Pszichoterápiás ellátás és képzés (2011): MentalPort, Budapest 
• Szakács, F. (2002): Pszichoterápiai Vademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest 
• Szınyi, G., Füredi J. (szerk)(2000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest 
• Trull, T.J., Phares, E.J. (2004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest 
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MPS 3151 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bátki Anna 
dr. Bíró Gyula 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, 
ún. beszélgetı kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás 
módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, fıbb 
irányzatait és az elméletekre épülı módszertani rendszereket. 
Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális 
eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevıit. 
Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek 
legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag 
ellenırizetlen, nem terápiás rendszerektıl, valamint tisztában legyenek a segítı kapcsolat nem specifikus 
tényezıivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítı beszélgetés nem specifikus 
pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezıket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitőzések, külsı és belsı feltételek, 
idıtényezı, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) 
Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a 
csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. Végül foglalkozunk a pszichoterápiás 
hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (2004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Davanloo, H., Sifneos, P.E. (2001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest 
• Gabbard, G.O. (2009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest 
• Malan, D. H. (2002): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest 
• Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (2007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. 

Tematikus szám. No. 3. 
• Pszichoterápiás ellátás és képzés (2011): MentalPort, Budapest 
• Szakács, F. (2002): Pszichoterápiai Vademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest 
• Szınyi, G., Füredi J. (szerk)(2000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest 
• Trull, T.J., Phares, E.J. (2004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest 
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MPS 3160 Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nyitrai Erika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy az egészségpszichológia klasszikus témaköreit mutatja be komplex biopszichoszociális 
megközelítésbıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egészségpszichológia meghatározása, a területei és a története, a biopszichoszociális modell kialakulása.  
Az egészség-pszichológia társtudományai: magatartásorvoslás, epidemiológia, orvosi antropológia.  
Az egészség fogalmai és mérése az egyén és a populáció szintjén.  
Az egészségben, morbiditásban és mortalitásban fennálló társadalmi egyenlıtlenségek alternatív magyarázatai 
és kurrens kutatási irányai.  
A mortalitást és a morbiditást meghatározó individuális különbségek (személyiségtípus, személyiségvonások) 
kutatásának története és kurrens irányai.  
A társas integráció, a társas támogatás, a társas tıke kapcsolata a mortalitással és a morbiditással.  
A betegség, a betegszerep, a betegségmagatartás és az alkalmazkodás a krónikus betegséghez.  
A fájdalom és a fájdalomcsillapítás alapjai.  
Az együttmőködés problémája, az orvos-beteg interakció és a betegtájékoztatás.  
A placebo hatás, nocebo hatás és jelentıségük a kutatásban és a gyakorlatban.  
A halál, a haldoklás és gyász elméletei és kutatásának eredményei. 
A segítés, segítıhívatás és a kiégés.  
Az egészségügy szervezeti felépítése és az egészségpszichológus jelenlegi és jövıbeni szerepei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kállai, J., Oláh, A., Varga, J. (szerk)(2006): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest 
• Kulcsár, Zs. (1998) Egészségpszichológia,ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest 
• Helman, C.G. (2003) Kultúra, egészség és betegség, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 

• Buda, B. (szerk)(2001): Magatartástudományok, Medicina Kiadó, Budapest 
• Kulcsár Zs. (szerk)(2005): Teher alatt… Budapest:,Trefort Kiadó. 
• Kulcsár, Zs., Rózsa, S., Kökönyei, Gy. (szerk)(2004):Megmagyarázhatatlan testi tünetek,ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest 
• Pikó, B. (2003): Kultúra, társadalom, lélektan, Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Kopp, M. és mtsai (szerk)(2006): A magyar népesség életminısége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, 

Budapest 
• Kopp, M. És mtsai (szerk)(2008): Magyar lekiállapot, Semmelweis Kiadó, Budapest 
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MPS 3170 Klinikai egészségpszichológia 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Szondy Máté 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében megismerkedünk a pszichoszomatikus szemlélettel, illetve a pszichoszomatika mint 
tudományterület legfıbb képviselıivel. A korai pszichoszomatikus elképzeléseket a modern eredmények 
tükrében tárgyaljuk és értelmezzük.  
Bemutatjuk a klinikai egészségpszichológia kialakulásának okait, szükségességét, történeti gyökereit, és 
rokontudományaival (pszichoszomatikus orvoslás, pszichofiziológia, pszichoneuroimmunonológia, 
pszichoneuroendokrinológia, magatartásorvoslás,, orvosi pszichológia, komplementer medicina, stb) való 
kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a klinikai egészségpszichológus milyen formában és milyen 
keretek között tud tevékenykedni az egészségügyben; s milyen fı feladatokat láthat el. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Sorra vesszük a leggyakoribb krónikus betegségeket, és mindegyik esetében elemezzük a pszichológiai 
tényezık komplex hálózatát (korai elképzelések, a betegség egészségpszichológiája, biológiai-pszichológiai-
szociális tényezık kölcsönkapcsolatának konkrét megnyilvánulása az adott betegségben; a klinikai 
egészségpszichológus feladatai az adott betegségben).  
A betegségek részletes biológiai és pszichológiai ismertetése alapját képezi az Egészségpszichológiai 
edukációs programok tantárgy egy részének. További betegségek elemzése a Részletes klinikai 
egészségpszichológia modulon belül történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csabai, M., Molnár, P. (2009): Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Budapest 
• Kállai, J., Oláh, A., Varga, J. (szerk)(2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó, 

Budapest 
• Kopp, M., Berghammer, R. (szerk)(2005): Orvosi pszichológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 
• Kulcsár, Zs. (szerk)(2004): Megmagyarázhatatlan testi tünetek szöveggyőjtemény I.-II, Eötvös Kiadó, 

Budapest 
• Wise, M. G., Rundell, J. R. (2007): A pszichoszomatikus orvoslás klinikai kézikönyve, Lélekben Otthon, 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• Comer, R.J. (2000) A lélek betegségei, Osiris, Budapest, 11. fejezet (A szomatikus zavarok 

pszichoszociális tényezıi) 
• Füredi J., Németh A., Tariska P. (2009) A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest, 

Pszichoszomatika, Bevezetés (689-692), Onkopszichiátria (692-708), Gyomor-bél rendszer 
pszichoszomatikája (736-740), A bırgyógyászat pszichoszomatikus vonatkozásai (750-754), 
Reumatológiai-mozgásszervi betegségek (755-762) 

• Onnis, L. (1993) A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Animula, Budapest 
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MPS 3180 Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy révén a hallgató diagnosztikai, és terápiás tájékozottságot szerez a pszichoimmunológia 
jelenségkörének élettani, anatómia alapjaival kapcsolatban, képessé válik az immunrendszer esetében a 
kockázatok (gyász, válás, munkanélküliség, depresszió, kontrol vesztett helyzetek) felismerésére és a 
pszichoimmunológiai szemlélet érvényesítésére a konziliáriusi munkában.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A pszichoimmunológia története 
A neuroimmunmoduláció anatómiai alapjai 
Neuroendorinimmun információs csatornák 
A neuroimmun adaptáció és a stressz 
Kontrol és tehetetlenség, az aktív és passzív coping  
A stressz neuroimmunológiája ökológiai és evolúciós kontextusban 
Szociálpszichoimmunológia: az pszichoimmunológia ethológia vonatkozásai 
A pszichoimmunológia és a fejlıdéslélektan különös tekintettele a kötıdéselméletre 
Pszichoimmun kockázati helyzetek és csoportok 
A PNI személyiséglélektani vonatkozásai 
Az autoimmun kórképek pszichoimmunológiája 
Az allergiás kórképek pszichoimmunológiája 
A daganatos kórképek pszichoimmunológiája 
A pszichoimmun betegségek pszichoterápiája 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Lázár, I. (1991): Pszichoneuroimmunológia, Végeken, Budapest 

Lázár, I. (1993): Viselkedésszempontú immunológia, Egyetemi jegyzet, KLTE, Debrecen 
• Lázár, I. (2005): Pszichoneuroimmunológia (PNI) in: Kopp, M. , Berghammer, R. (szerk.) Orvosi 

pszichológia, Medicína, Budapest 
• Letölthetı szöveg: Lázár Imre Neuroimmunmoduláció és pszichoimmunológia: 

http://www.behsci.sote.hu/lazarvi.htm 
• Urbán, R. (szerk)(2003): A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai, Eötvös kiadó, 

Budapest 
Ajánlott irodalom: 
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MPS 3190 Egészségmagatartás, egészségfejlesztés, és egészségkommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ferenczi Andrea 
Dr. Szondy Máté 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus két egymással összefüggı tematikus egységbıl áll: Az elsı részben az egészségmagatartást 
magyarázó pszichológiai modellek (társas-kognitív modellek, transzteoretikus modell) ismertetése mellett 
áttekintjük az egyes problémás viselkedések (táplálkozás-túlsúly, fizikai inaktivitás, dohányzás, 
alkoholfogyasztás, rizikós szexuális magatartás, védıeszközök használatának hanyagolása, a szőrésekrıl való 
elmaradás) valamint az egészséget elısegítı viselkedések (pl. testedzés, egészségtudatos döntések) bio-
pszicho-szocio-kulturális meghatározóit. A kurzust kiegészítjük a felnıttkori és a serdülıkori depresszió, 
szorongás, öndestruktív viselkedés (öngyilkosság) primer prevenciós megközelítésével.  
A kurzus második fele az egészségfejlesztés alapfogalmait mutatja be a fontosabb kérdések és módszerek 
bemutatásával. Röviden ismerteti az egészségfejlesztés szintereinek jellemzıit, az egyéni, csoportos és 
társadalmi szintő módszerek sajátosságait.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Egészségre vonatkozó elméleti modellek 
Az egészséges magatartás és életvitel kialakítása, megırzése és fejlesztése. Hazai helyzet. 
A prevenció patomorfizáló és egészségközpontú megközelítése 
Egészségtudatosság  
Egészségnevelés versus egészség-gondozás. A bontakozás fogalma, mint alapelv 
Egészségkárosító magatartásformák klinikai egészségpszichológiai vonatkozásai 
Az egészségfejlesztés koncepciója  
Az egészségkommunikáció jellemzıi 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Benkı, Zs. (1999): „Ne üljön lelkünkön szenvedés” Egészségfejlesztés, mentálhigiéne, hálózatépítés 

Kiadó, Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó 
• Buda, B., Kopp M. (szerk. 2001): Magatartástudományok, Medicina Könyvkiadó, Budapest 
• Demetrovics, Zs., Urbán, R., Kökönyei, Gy.(2008): Iskolai egészségpszichológia, L’Harmattan, Budapest 
• Gerevich J. (1997): Közösségi mentálhigiéné, Animula, Budapest 
• Kállai J., Varga J., Oláh, A. (szerk)(2007): Az egészségpszichológia gyakorlata, Medicina, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Barabás, K. (szerk)(2006): Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina, Budapest 
• Ewles, L. és Simnett, I. (1999): Egészségfejlesztés, Gyakorlati útmutató, Medicina Könyvkiadó Rt., 

Budapest 
• Kopp, M., Skrabski Á. (1998): Magyar lelkiállapot, Végeken Kiadó, Budapest 
• Urbán R. (2007): A dohányzás egészségpszichológiája, Nyitott Könyvmőhely, Budapest 
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MPS 3200 Stressz és megküzdés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
dr. Bíró Gyula 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a nehezített alkalmazkodási helyzetekben mutatott viselkedés és magatartás értelmezésére 
vonatkozó elméletek áttekintése, a megküzdı viselkedés helyzeti és személyiségbeli determinánsainak 
elemzése és a megküzdés eredményességét szavatoló személyiségbeli erıforrások bemutatása. Cél továbbá az 
is, hogy a kurzus megismertesse a megküzdési stratégiákat vizsgáló legkorszerőbb eljárásokat, a megküzdés 
személyiségforrásait azonosító kérdıíveket  és skálákat.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fiziológiai stresszválasz: stresszhormonok és kölcsönhatásaik. A stresszhormon-válaszminták viselkedéses 
korrelátumai 
Megküzdési módok elméleti síkon, különbözı helyzetekben (esettanulmányok) 
A megküzdés modelljei (a pszichodinamikus, trait, tranzakcionalista, kontroll) 
A „pszichológiai immunrendszer” elemei és mőködése 
Karakterisztikus megküzdési mintázatok patológiás következményei 
Szélsıséges megküzdési módok katasztrófa- és traumahelyzetekben.  
A poszttraumás stresszbetegség dinamikája és mechanizmusai.  
Társadalmi traumatizáltság 
Megküzdés és spiritualitás; megküzdés a transzperszonális, egzisztencialista és pozitív pszichológiai 
szemléletben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csikszentmihályi, M. (2009): Az öröm mővészete, Nyitott Könyvmőhely, Budapest 
• Herman, J. (több kiadás): Trauma és gyógyulás, NaNE-Háttér, Budapest 
• Kulcsár, Zs. (szerk. 2005): Teher alatt… Pozitív trauma feldolgozás és poszttraumás személyiségfejlıdés. 

Trefort Kiadó, Budapest 
• Kulcsár, Zs. (2009): Traumafeldolgozás és vallás, Trefort Kiadó, Budapest 
• Lyubomirsky, S. (2008): Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libris, Budapest 
• Oláh, A. (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belsı világunk megismerésének módszerei. 

Trefort Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
• O’Connor J., Seymour J. (1996): NLP – Segítség egymás és önmagunk megértéséhez / pszichológiai 

gyakorlatok, Bioenergetic, Budapest 
• Oláh, A. (2006): A megküzdés pszichológiája, Elektronikus szöveggyőjtemény, ELTE, Személyiség és 

Egészség-pszichológiai Tanszék, Honlap 
• Seligman, M. E. P. (2008): Autentikus életöröm, A teljes élet titka, Laurus Kiadó, Gyır 
• Szondy, M. (2010): A boldogság tudománya, Jaffa, Budapest 
• Vikár, Gy. (1991-1992): A traumafeldolgozás útjai, In: Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tudományos 

elıadások, MPE, Animula, Budapest, 45–53 o. 
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MPS 4111 Egybefüggı folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Földi Rita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 4121 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Heincz Orsolya 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

házidolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek a klinikai pszichológiai gyakorlóhelyek – felnıtt 
pszichiátriai osztály, gyermek pszichiátriai osztály, nevelési tanácsadó, ideggondozó szakrendelı, neurológiai 
szakrendelı, család-segítı szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, drog ambulancia – intézményének szervezeti 
felépítésébe, az ott dolgozó klinikai szakpszichológusok tevékenységi körébe, szakmai kapcsolati 
hálózatrendszerébe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a hallgatók bekapcsolódnak a gyakorlati munkába is: a betegfelvétel, osztályos vizit, 
nagycsoport, esetmegbeszélı csoport, foglalkoztatás és szocioterápia, pszichoterápiás kiscsoport, 
pszichodiagnosztikai kivizsgálás megfigyelı résztvevıi lesznek. Ezáltal lehetıséget kapnak az elméleti 
kurzusokon megtanult pszichopatológiai, pszichodiagnosztikai, pszichodinamikai és pszichoterápiás 
ismereteket gyakorlatban történı alkalmazására.  
A tantárgy keretében komplex esetvezetésre és esetelemzésre kerül sor, hogy az esetre vonatkozó 
pszichopatológiai és pszichodinamikai ismereteiket integrálhassák, s az együtt gondolkodás folyamatát 
gyakorolhassák.  
A kurzus során a hallgatók önálló vizsgálatai alapján egyéni esetbemutatásra is sor kerül. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Argelander, H. (2006): Az elsı pszichoterápiás interjú, Springmed Kiadó, Budapest 
• Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, 

Budapest 
• Bagdy, E.,Safir, E. (szerk)(2004): Klinikai pszichológiai esettanulmányok, Animula, Budapest 
• Bíró,S. (szerk.): A DSM-IV-TR Diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest 
• Bíró, S. (szerk)(2004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Füredi, J. (2003): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, Budapest 
• MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (2010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold 

és társai, Budapest 
• Szakács, F. (1997): Patopszichológiaivademecum, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szakács, F. (1997): Pszichodiagnosztikaivademecum, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szınyi, G., Füredi, J. (szerk)(2008): A pszichoterápia tankönyve, Medicina, Budapest. 
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MPS 4121 Egybefüggı folyamatos terepmunka az egészségpszichológia területén 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 60 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3110, MPS 3170 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Heincz Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók a való életben, személyes tapasztalatok révén kerüljenek közelebb az 
egészségpszichológia területéhez.  
A „terepmunka” teljesítésének feltétele, hogy a diákok két választott terepen hosszabb gyakorlóidıt töltsenek 
el. A gyakorlóhelyeken aktívan részt vesznek az adott intézmény szakmai tevékenységében, és kisebb önálló 
feladatokat el is látnak.  
A terepen végzett tevékenységet a fogadó gyakorlóhely „összekötıje” felügyeli; az ott átélt tapasztalatokat 
pedig gyakorlati foglalkozás keretében, egyetemi keretek között osztják meg egymással. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Választható gyakorlóhelyek (típus szerint):  
(1) Általános” egészségpszichológia: Az egyetemen és a társintézményekben folyó programokba 
kapcsolódnak be a hallgatók. Gyakorlatot szereznek különbözı célú csoportfoglalkozások (önsegítı csoportok, 
dohányzásról való leszokást támogató csoportok, iskolai prevenciós programok, stb.) tervezésében és 
kipróbálásában. A gyakorlat tartalmát az aktuálisan folyó munkák természete határozza meg. Helyszínei: 
egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, kutatóközpontok, oktatási intézmények. Társintézményeink 
elsısorban e körbıl kerülnek ki.  
(2) Klinikai egészségpszichológia: Családorvosi rendelı; belgyógyászati osztály, onkológia, endokrinológia, 
allergológia/pulmonológia, kardiológia. E lehetıségek inkább alkalmiak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Azonos az egészségpszichológiai tárgyakéval, az esetleges további olvasmányokat a gyakorlat és a 

gyakorlóhely jellege határozza meg. 
Ajánlott irodalom: 
• Azonos az egészségpszichológiai tárgyakéval, az esetleges további olvasmányokat a gyakorlat és a 

gyakorlóhely jellege határozza meg 
 
 

MPS 4131 Klinikai esetprezentációk és dinamikus interjú 
Tantárgy felelıse: 
Dr. F. Földi Rita 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3120 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bátki Anna 
dr. Bíró Gyula 
Dr. Majláth Nóra 
Heincz Orsolya 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
zárthelyi, 

házidolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során megismertetjük a hallgatókat a klienssel, illetve a beteggel való kapcsolatfelvétel alapvetı 
szakmai szabályaival, valamint bemutatjuk az egyes pszichoterápiás irányzatokhoz rendelıdı specifikus 
interjúmódszereket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Beteggel való elsı találkozás formái (tájékozódó beszélgetés, konzultáció, vizsgálat, mint elsı alkalom) 
Interjúmódszerek: 
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• Dinamikus pszichológiai mélyinterjú 
• Viselkedéselemzés 
• Kognitív pszichológiai interjúmódszer 
• Általános exploráció 
• Strukturált interjú 
• Félig strukturált interjú 
• Pszichopatológiai állapotelemzés (a kogníció, emóció és a viselkedés zavarainak leírása) 
• Célzott beszélgetés, stb. 

A probléma- illetve állapotfeltáró célkitőzéssel folyó elsı interjú elemzési szempontrendszerei közül kiemelten 
foglalkozunk a Bálint Mihály féle kapcsolati beszélgetéssel: a betegség felajánlás, a valódi, de rejtett okok 
háttértényezıi és a betegség, mint az egzisztencia krízise témákkal. Részletesen ismertetjük az Argelander-féle 
elsı interjú struktúráját (objektív, szubjektív és szcénikus információk). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
zárthelyi dolgozat/ok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Argelander,  (2006): Az elsı pszichoterápiás interjú. Springmed Kiadó, Budapest 
• Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, 

Budapest 
• Bíró, S. (szerk): A DSM-IV-TR diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest 
• Bíró, S. (szerk)(2004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest 
• MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (2010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold 

és társai, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Bagdy, E., Safir, E. (szerk)(2004): Klinikai pszichológiai esettanulmányok, Animula, Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva, Animula, Budapest 
• Frances, A., Ross, R.: DSM-IV-TR Esettanulmányok, Lélekben Otthon, Budapest 
• Mérei, F., Szakács, F. (1974): A klinikai pszichológia gyakorlata, Medicina Kiadó, Budapest 
• Szakács, F. (2002): Pszichoterápiai Vademecum, Új Mandátum, Budapest 

 
 
 

MPS 4141 Klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mailáth Nóra 

Féléves óraszám: 
N: 0+30  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3130, MPS 4131 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Mailáth Nóra 
Dr. Bátki Anna 
dr. Bíró Gyula 
Heincz Orsolya 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

házi dolgozat, 
zárthelyi 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy ismeretanyaga a Klinikai pszichodiagnosztika c. elméleti tantárgyra épül. A klinikai 
pszichológiában használatos alapvetı tesztbattériák, valamint egyéb, célzott vizsgálatok alapszintő alkalmazási 
jártasságára építve a hallgatók elsajátítják a klinikai kérdésfeltevéshez illeszkedı vizsgálati terv készítést, a 
klinikai vizsgálathoz szükséges interjúzási  technikát, valamint a tesztek (vizsgálatok) eredményeinek 
integrálását a klinikai szakvélemény elkészítése céljából. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Begyakoroljuk a leletkészítés, szakvélemény-írás rendszerének alkalmazását. A klinikai esetek 
pszichopatológiai, pszichodinamikai és pszichiátriai szempontú elemzése nyomán a vizsgálatok eredményeit a 
kórlélektani folyamatok kereteiben értelmezzük és véleményezzük.  
A félév során a hallgatók klinikai terepeken felvett tesztek és elvégzett vizsgálatok szakanyagát dolgozzák fel, 
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tutoriális segítséggel, szupervíziós rendszerben. Alapismereteket nyernek a klinikai szaktevékenység speciális 
diagnosztikai és terápia-tervezési folyamatáról és a vizsgálatok feldolgozásának, visszacsatolásának valamint 
szakvéleménybe foglalásának követelményeirıl. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Esetprezentáció, házi dolgozat, zárthelyi dolgozat 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E.,Safir, E. (szerk)(2004): Klinikai pszichológiai esettanulmányok, Animula Kiadó, Budapest 
• Bíró, S. (szerk): A DSM-IV-TR diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest 
• Bíró, S. (szerk)(2004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest 
• Frances, A., Ross, R. DSM-IV-TR Esettanulmányok, Lélekben Otthon, Budapest 
• Mérei, F. (2002): A Rorschach próba, Medicina, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, 

Budapest 
• Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban, 

Módszertani Füzetek 4. 
• Lukács, D. (1989): A Szondi-teszt – egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Mérei, F., Szakács, F. (1974): A klinikai pszichológia gyakorlata, Medicina, Budapest 
• Mérei, F., Szakács, F. (1974): Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek, Medicina, Budapest 
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MPS 4151 Egészségpszichológiai edukációs programok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPS 3190 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Grezsa Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy bevezetést nyújt az edukációs programok elméleti alapjaiba és az edukációs programok jellemzıibe, 
valamint tervezési szempontjaiba.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsı része a primer prevencióhoz kapcsolódó edukációs programok elveibe és gyakorlatába vezet be, 
figyelembe véve a különbözı színtereken (munkahely, iskola, alapellátás, stb.) zajló programok jellemzıit.  
Második felében megismerkedünk a Klinikai egészségpszichológia órán tárgyalt leggyakoribb krónikus 
betegségek (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, diabétesz, asztma/allergiák, gyomor-
bélrendszeri betegségek) esetében alkalmazott edukációs programokkal.  
Célja ezen belül kettıs; minél szélesebb képet kapni a külföldön kidolgozott és mőködı programokról, a velük 
való tapasztalatokról és a hatékonyságukról; másrészt megismerkedni a hazánkban zajló programokkal. Ennek 
megfelelıen a kurzus megvalósítása során együttmőködünk a területen tevékenykedı szakemberekkel. 
Hallgatóinknak mindemellett – más tárgy, terepmunka keretében – lehetıséget adunk rá, hogy mőködı 
programokban való részvétellel, illetve a programban résztvevı személyekkel folytatott beszélgetések 
segítségével minél alaposabb ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek az órai anyaghoz kapcsolódóan.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Demetrovics, Zs., Urbán, R., Kökönyei, Gy.(2008): Iskolai egészségpszichológia, L’Harmattan, 

Budapest 
• Ferenczi, Z. (2003): Drogprevenció, pedagógus, iskola, Eötvös Kiadó, Budapest 
• Gerevich, J. (1997): Közösségi mentálhigiéné, Animula, Budapest 
• Kállai, J., Varga, J., Oláh, A., (szerk)(2007): Az egészségpszichológia gyakorlata, Medicina, Budapest 
• Lutzker, J. L. (szerk., 2011): Erıszakprevenció, Oriold és Társai Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Barabás, K. (szerk)(2006): Egészségfejlesztés, Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina, 

Budapest 
• Rose, I. (2010): Az iskolai erıszak – Tanulmány az elidegenedésrıl, a bosszúról és a jóvátételrıl, 

Lélekben Otthon, Budapest. 
• Szabóné Kármán, J. (2004): Családgondozás – krízisprevenció, Medicina, Budapest 
• Szilágyi, V. (2004): Iskolai szexuális nevelés Németországban, A szexuális egészségvédelem 

szakkönyvei, Animula, Budapest 
• Urbán, R. (2007): A dohányzás egészségpszichológiája, Nyitott Könyvmőhely, Budapest 
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MPS 4161 Szuggesztív hatások egészségügyi hatásai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismerik annak fı okait, miért érdemes bevezetni a szuggesztív technikákat a segítı hivatás 
napi gyakorla-tába. Mit jelent a szavak ereje; a szuggesztió fogalma és jelentısége mindennapjainkban, 
valamint az orvosi gyakorlatban. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Példákkal illusztrálva megismerkednek a szuggesztió jelenségével, a spontán transzállapottal, a transzállapotot 
jellemzı mőködésmódokkal, a módosult tudatállapotok általános jellemzıivel, a betegség-környéki 
transzállapot sajátosságaival. 
Példamondatokon keresztül elsajátítják a hatékony szuggesztió szabályait (pl. pozitivitás, idızítés, motiválás, 
ismeretadás), és kommunikációs stratégiáit (igen-beállítódás, követés-vezetés, kettıs kötés, átkeretezés, 
célirányos fantázia, képzeleti kiegészítés, rögzített szókapcsolatok, implikációk metaforák, anekdoták, 
szimbólumok ıszinteség, hitelesség), valamint a szuggesztiók alkalmazásának törvényeit, elveit és szabályait. 
Gyakorlati példák során át a szuggesztív kommunikáció különféle alkalmazási területeinek széles 
spektrumával is megismerkednek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Ötoldalas házi dolgozat: „A mindennapi élet mint szuggesztív terep” c. önreflexív dolgozat keretében a 
hallgatók sajátélményre tesznek szert. 
A félév során egy kötelezı prezentáció, amely szintén a sajátélmény megszerzését szolgálja. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Varga, K. (szerk)(2011): A szavakon túl – Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban. 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
• Varga, K., Diószegi, Cs. (2001): Hőtésbefizetés, avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi 

gyakorlatban. Pólya Kiadó, Budapest 
• Németh, E. (1997): A meggyızés, a hitelesség és az orvosi munka hatékonysága. Lege Artis Medicinae, 

1997, 7.(12). 830-839. 
• Cialdini, R. (1999): A befolyásolás lélektana. Corvinus Kiadó, Budapest 
• Buda, B., László, J. (1981): Beszéd a szavak mögött, Tömegkommunikációs Kutatóintézet, Budapest 
• Síklaki, I.(1994): A meggyızés pszichológiája, Scientia Humana Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Bányai, É., Benczúr, L. (szerk)(2008): A hipnózis és hipnoterápia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 
• Fricker, J., Butler, J. (2006):Hipnoterápia, Scolar, Budapest 
• Varga, K. (szerk)(2005): Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban, Országos Addiktológiai 

Intézet Továbbképzı Szakanyagok, Budapest 
• Varga, K. (2005): Pszichológia az orvoslásban c. tematikus szám szerkesztése. Alkalmazott Pszichológia, 

7 (2). 
• Vértes, G. (szerk)(2006): Hipnózis – hipnoterápia, Medicina, Budapest 
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MPS 4171 Kommunikáció a családban 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bátki Anna 
Dr. Szondy Máté 
Vizkeleti Kozma 
Dániel 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

zárthelyi 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja megismerkedni a rendszerszemlélet alkalmazásával, a családokra jellemzı egészséges és 
patológiás kommunikáció alapvetı jelenségeivel, és a megszerzett ismereteket a gyakorlatban is kipróbálni 
egészséges családok vizsgálata és megfigyelése útján.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Rendszerszemlélet a gyakorlatban. Egészséges és patológiás családmőködés. Családterápiás irányzatok. 
Vizsgálati és terápiás eszközök a pár- és családterápiában.  
Párkapcsolati kommunikáció. Nıi és férfi kommunikációs sajátosságok. A szexuális fejlıdés összefüggése a 
pár- és családmőködéssel. Párkapcsolati kommunikáció klinikai mintáknál. Kommunikációs zavar, expressed 
emotion. A kötıdési stílus szerepe és dinamikai összefüggései Jürg Willi kollúziómodellje a gyakorlatban.   
Egészséges és patológiás konfliktuskezelés a párkapcsolatban. „Bántalmazó kapcsolatok”. Családon belüli 
erıszak. Családi krízishelyzetek.   
Családvizsgálati eszközök: genogram, családrajzok, közös rajz, közös Rorschach, otthonrajz, szociális atom, 
életút-görbe.  
Családi elsı interjú, cirkuláris kérdezés. Feladatok adása a párterápiás helyzetekben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
zárthelyi dolgozat/ok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (szerk)(2002): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest 
• Bíró, S., Komlósi, P. (2001): Családterápiás olvasókönyv, Animula, Budapest 
• Bugán, A. (szerk)(2006):A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, Didakt, 

Budapest 
• Horváth-Szabó, K. (2007): A házasság és a család belsı világa, Mentálhigiéné Intézet és Párbeszéd 

(Dialógus) Alapítvány 
• Minuchin, S. (2004): Családok és családterápia, Animula, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Böszörményi-Nagy I., Krasner B. R. (2001): Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, Coincidencia, 

Budapest 
• Chapman, G. (2002): Családi összhangzattan. Harmat Kiadó, Budapest 
• Haley, J. (1981): Házasságterápia. In.: Buda, B.(szerk.): Pszichoterápia, Gondolat, Budapest. 461-500. 
• Evans, P.: (2004):Szavakkal verve... Szóbeli erıszak a párkapcsolatokban, Háttér Kiadó, Budapest 
• Sherman,R., Fredman, N. (1989):Strukturális technikák a pár és családterápiában. MPT, Budapest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 914 | 

 

MPS 2111 - Fájdalomkutatás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 

Tantárgy besorolása: 
választható 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a fájdalom pszichés tényezıinek megismerése a kapcsolódó mérési és intervenciós 
módszerekkel együttesen. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus bevezetıjeként a hallgatók a krónikus fájdalom lehetséges bio-pszicho-szociális összefüggéseivel és  
pszichés hátterével kapcsolatos alapvetı információkat sajátítanak el a legújabb kutatások és intervenciós 
módszerek vonatkozásában. Ezt követıen különbözı helyszíneken bekapcsolódhatnak a fájdalombetegek 
pszichoszociális ellátásához kapcsolódó, alkalmazott kutatásokba. Az Országos Gerincgyógyászati Központ 
Pszichoterápiás Osztályán és az Országos Idegsebészeti Intézetben ezen belül kifejezetten a gerincfájdalommal 
küzdı betegek problémáit érintı kutatások folynak. A résztvevık megismerkednek a fájdalom különbözı 
mérési eljárásaival is. Nagy hangsúlyt kapnak továbbá a fájdalomkutatások – és egyáltalán a klinikai kutatások 
– etikai kérdései. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Császár, N. (2006): A  fájdalom kezelésének hipnoterápiás lehetıségei, In: Vértes, G. szerk. (2006): 

Hipnózis, hipnoterápia. Medicina Kiadó. Budapest. 143-171. 
• Császár, N. (2008): Neuropathiás és krónikus fájdalom-bevezetı. In: Orvostovábbképzı Szemle, XV. évf. 

2.. 24-28. 
• Császár, N.,  Tóth, Z., Varga, P. P. (1999): A gerincfájdalom pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásai, 

valamint komplex kezelése. I. rész: A fájdalom elméleti kérdései. Ideggyógyászati Szemle, 51 (3-4), 77-
86.  

• Császár, N., Bereczki, É., Ferenc, M., Varga, P. P. (1998): A terápiás tervezést szolgáló komplex 
állapotfelmérés: egy új módszertani kezdeményezés bemutatása. In Ideggyógyászati Szemle, 51 (9-10), 
343-349. 

• Gildenberg, P. L., DeVaul, R. A. (1989): A krónikus fájdalomban szenvedı beteg. Medicina Kiadó, 
Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Dersh, J., Polatin, P. B., Gatchel, R. J. (2002): Chronic Pain and Psychopatology: Research Findings and 

Theoretical Considerations. A Review. In Psychosomatic Medicine (64), 773-786. 
• Geisser, M., E., (2004): The Influence of Coping Styles and Personality Traits on Pain. In: Dworkin, R. H.; 

Breitbart, W. S.: Psychosocial Aspects of Pain: A Handbook for Health Care Providers. Progress in Pain 
Research and Management, Vol.27. IASP Press, Seattle. 521-546. 

• Field, B. J., Swarm R.A. (2008): Chronic pain, Washington, Hogrefe and Huber Publishers.  
• Kulcsár, Zs. (1998): Egészségpszichológia. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest. 
• Rainville, P., Huynh Bao, Q., Chrétien, P. (2005): Pain-related emotions modulate experimental pain 

perception and autonomic responses, Pain, 118, 306-318. 
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MPS 2121 A Rorschach-teszttel kapcsolatos pszichometriai kutatások 

 
Tantárgy felelıs:  
Prof. Dr. Vargha 
András  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É Tantárgy elıadója/i: 

Surányi Zsuzsanna   
Tantárgy besorolása: 

választható 
Meghirdetés féléve: 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók az Intézet mőhelyeinek kutatásaiban vesznek részt, illeszkedve egyben az Intézet – és kutatási 
partnerei – Rorschach-teszttel kapcsolatos, aktuálisan futó kutatási pályázataihoz, ezáltal megerısítve és 
tisztázva a Rorschach-teszt hagyományos értelmezési keretét és konvencióit.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
•  
• A Rorschach-táblák felszólító jellegének vizsgálata 
• A Rorschach-mutatók összefüggése a nemmel, életkorral, iskolázottsággal  
• A Big Five faktorainak megjelenése a Rorschach-tesztben: érzelmi stabilitás, extra- és introverzió, 

empátia   
• A megküzdési stratégiák és a reziliencia azonosítása a Rorschach-teszt segítségével 
• Kötıdési stílus és Rorschach-teszt mutatók kapcsolata 
• Az egészséges és patológiás személyiséget differenciáló Rorschach mutatók validitásvizsgálata 
 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Mérei F. (2000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
- 

Ajánlott irodalom: 
- 

 
 

MPS 2131 Család- és párvizsgálat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Mirnics 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Lukács Rita 
Kozma-Vizkeleti 
Dániel 
Reinhardt Melinda 
Dr. Szondy Máté 
Dr. Ferenczi Andrea 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

III. 

Értékelés 
módszere: 

 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a pár- és családterápia eszköztárának, fogalomrendszerének, alkalmazási körének, 
hatékonyságának alaposabb megismerése. A kurzus keretében a hallgatók további sajátélményő tapasztalatokat 
szerezhetnek az egyes pár- és családvizsgálati módszerekkel, illetve számos klinikai esetdemonstrációt 
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elemezhetnek, csoportvezetıjük segítségével. Az alább felsorolt témák mindegyikéhez részletezzük egy-egy 
eszköz alkalmazási lehetıségeit, és kapcsolódó esetpéldákat hozunk.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Diagnosztikai és feltáró jellegő mérıeszközök és technikák. Transzgenerációs hatások mérıeszközei. 

Kapcsolaterısítı gyakorlatok alkalmazásának köre.  Problémamegoldást erısítı párterápiás feladatok és 
eszközök 

• Esetpéldák: Válás és különélés. A pszichológus kompetenciájának korlátai, a jogi szabályozást is 
tekintetbe véve. Mikor lehet cél az együttélés megırzése, és mikor a békés válás. Családi életciklusokhoz 
kötıdı speciális krízisek – kisgyermekes életszakasz, serdülı a családban. Életeseményekhez kötıdı 
családi krízisek. Transzgenerációs hatásokhoz kapcsolódó családi krízisek. Nárcisztikus mőködéshez 
kapcsolódó családi krízisek, a kollúzió kezelésének gyakorlati lehetıségei. 

• Családterápiás módszerek: Genogram. Feladatok adása családterápiában.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Beadandó dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, digitális tankönyv, I. és II. 

rész, elérhetı: www.webcreator.hu/tankonyv, HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest. 
• Goldenberg, H.,  Goldenberg, I. (2008): Áttekintés a családról I.-III., Animula, Budapest.  
• Horváth-Szabó Katalin (szerk., 2001): Családpszichológia I. szöveggyőjtemény, Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, Piliscsaba.  
• Komlósi P. (1992): Veszteségek szerepe a családban, In: Fodor K. (szerk.) Személyiségfejlesztés V. Az 

egészséges családokért. A Közmővelıdés Háza, Tatabánya. 
• Komlósi P. (1997): A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. In: Gerevich J. 

(szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Bagdy E., Vargha A., Mirnics Zs. (2007): Egyén-pár-család, Animula, Budapest, II. és III. rész. 
• Gorell Barnes, G. (2004): Család, terápia és gondozás, Animula, Budapest.  
• Jenkins, H. (2006): A rendszer kezelése, Animula, Budapest. 
• Kurimay T. (szerk., 2004): Családterápia és családkonzultáció, Coincidencia, Budapest. 
• Székely I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában, Családterápiás olvasókönyv, Animula Kiadó, 

Budapest. 
 
 

MPS 2151 Internetes tanácsadás  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyitrai Erika  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Grezsa Ferenc  
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
 

II. 

Értékelés 
módszere: 

 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az internetes kommunikáció sajátosságait, a szóbeli 
kommunikációtól való eltérésének lényegi elemeit, valamint az Interneten megvalósuló tanácsadás 
legfontosabb (elméleti és gyakorlati) szakmai kompetencia követelményeit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Feldolgozott témák: 

• Az írásbeli és az internetes kommunikáció sajátosságai, 
• Az Internet-használat pszichológiai kontextusa, lehetséges hatások  
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• Problémás Internet-használat (függıség) 
• Az internetes tanácsadás jellemzıi. Kapcsolati kontextus, illetékességi határok.Tematikai és dinamikai 

jellegzetességek.  
• Kommunikációs serkentık és gátlók.   

Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók – a tapasztalati tanulás módszerével – konkrét internetes tanácsadási eseteket, elemeznek, azokkal 
kapcsolatban saját megoldási módokat dolgoznak ki, illetve reflektálnak. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fábián Zs. (2000): Az Internet: a viselkedési addikciók új formája. Psychiatria Hungarica, 15 (2), 208-

213. 
• Fábián Zs. (2000): Az Internet-addikció mint nozológiai entitás. Psychiatria Hungarica, 15. (6), 720. 
• Füzéki B. (2000): Az internet-addikció mint a világ pszichózisának tünete. Psychiatria Hungarica, 15 (6) 

719-720. 
• Wallace, P (2002): Az Internet pszichológiája. Osiris, Budapest. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Buda B (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei, Animula, Budapest. 
• Goldberg I. (é.n.): Internet Addiction Disorder. http://avocado.pc.helsinki.fi/-janne/ikg/ 
• Kuntz N. (1999): Hálóban. A kommunikáció jellegzetességei az Interneten. Magyar Testnevelési 

Egyetem, Szakdolgozat. 
 

MPS 2161 Projektív eljárások alkalmazása a kutatásban 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vargha András 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók elmélyíthetik a korábban tanult pszichológiai teszteljárásokkal kapcsolatos 
ismereteiket, különös tekintettel a nagy gyakorlatot igénylı eljárások alkalmazására. A jegyszerzés 
követelménye a teszteljárásokkal kapcsolatos önálló kutatás elvégzése, vagy komplex tesztcsomaggal történı 
betegvizsgálat beadása. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Rorschach teszt: A Rorschach teszt az egyik legkomplexebb személyiségvizsgáló eljárás, mely átfogó képet 

ad mind a kóros, mind az egészséges személyiség jellemzıirıl és dimenzióiról. A teszt a személyiség 
idiografikus megközelítésére alkalmas. A kurzus a Rorschach teszt alkalmazását, és a kapcsolódó 
kutatásmódszertani kérdéseket taglalja.  

• TAT: Az eredeti Murray-féle TAT diagnosztika elsajátításán túl a kurzus alkalmat ad a tartalomelemzés és 
szimbólumelemzés klinikai eseteken történı oktatására, az elhárítási formák és motivációs rendszerek 
bemutatására. A tantárgy keretén belül ismertetésre és begyakorlásra kerül az eredeti Murray-féle változat 
adminisztrációja és értelmezése, az értelmezéshez kidolgozott kategóriarendszer. Ismertetésre kerül az 5 
táblás rövidített változat is.  

• Szondi teszt: A teszt alkalmazásának gyakorlásán túl az oktató bemutatja a Mérei által kidolgozott kétprofilos 
technikát, valamint az eredeti tízprofilos technikát. 

• A kurzus tárgyal továbbá más projektív eljárásokra vonatkozó kutatásokat is áttekintı jelleggel (pl. 
rajztesztek), különös tekintettel a megbízhatóság és a validitás szempontjaira. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Komlósi A., Kovács Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. 

Módszertani Füzetek 4. 
• Lukács D (1996): Szondi – Az ösztönprofiltól az elméletig. Animula, Budapest. 
• Mérei F. (1966): A Szondi-próba. Vademecum sorozat, 22. szám. 
• Mérei F. (2000): A Rorschach próba. Medicina, Budapest. 
• Vass Z (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai – Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus 

Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Lukács D (1989): A Szondi-teszt – egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Mérei F. (l964): Útmutató a TAT klinikai alkalmazásához. Vademecum sorozat, 6. szám 
• Mérei F., Szakács, F (szerk., l992): Pszichodiagnosztikai vademecum. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Vargha A. (1974): A Szondi-teszt pszichometriája. Universitas Kiadó, Budapest 
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MPS 2171 Környezetpszichológiai kutatások módszertana  

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dúll Andrea 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja a környezetpszichológia, mint ember-környezet rendszer szemlélető tudományterület 
módszertanának megismertetése, elsısorban az ún. kontextuális kutatási technika vonatkozásában, illetve 
utóbbi kipróbálása egy szociofizikai probléma kapcsán (pl. egészségviselkedés és környezet összefüggése, 
személyiségtulajdonságok és környezet összefüggései, stb.). 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dúll A. (2010): A környezetpszichológia alapkérdései. L’Harmattan, Budapest. 
• Dúll A., Szokolszky Á. (szerk., 2006): Környezet – pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Bell P., Greene T., Fisher, J., & Baum, A. (1996): Environmental Psychology. Fort Worth, Harcourt Brace.  
• Gifford, R. (2007): Environmental Psychology: Principles and Practice, Colville, WA: Optimal Books. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MPS 2181 A hipnóziskutatás módszertana 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus anyaga a Szuggesztív hatások egészségügyi vonatkozásai … címő kötelezı tárgyra épül. Célja 
elméleti síkon, illetve gyakorlati demonstráció keretében megismerni a  hipnózis végzésében, illetve 
kutatásában alkalmazott fı módszereket.  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az oktató bemutatja az indukció, mélyítés, hipnotikus állapot alapvetı jellemzıit, a motoros és imaginatív 
jellegő alapvetı technikákat, a hipnózisban alkalmazott kiegészítı módszereket (pl. zene, mese, rajz). 
Mindemellett a hallgatók megismerkednek a hipnózis iránti fogékonyság mérésének módszerével, gyakorlati 
jártasságot szereznek az egyéni (SHSS különbözı formái) és csoportos (HCsS, WSGC) hipnábilitási skálák 
jegyzıkönyvezésében és értékelésében. Megismerkednek a hipnózis multidimenzionális szemléletének 
szellemében azokkal a vizsgálati módszerekkel is, amelyeket a leggyakrabban alkalmaznak a hipnózis 
attitődbeli, viselkedéses, biológiai, élménybeli és kapcsolati dimenziójának mérésére mind a hipnotizált 
személynél, mind a hipnotizırnél. Kitérünk a kísérleti és a klinikai hipnóziskutatás különbözı problémáira és 
speciális jellegzetességeire is (pl. szuggesztibilitás, esettanulmány stb.). A kurzus külön gondot fordít a 
pszichológiai vizsgálatokra vonatkozó etikai megfontolások tudatosítására. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bányai, É. (1993): Hipnoterápia. In: Pszichiátria Hungarica. VIII. évf. 3. sz. 169-179. 
• Bányai, É. (1998): Hipnózis a pszichoterápiában. In: Füredi, J. (szerk) A pszichiátria magyar kézikönyve. 

Budapest. Medicina Könyvkiadó. 549-556. 
• Mészáros, I. (1984): Hipnózis. 2. Átdolgozott, bıvített kiadás. Budapest. Medicina Könyvkiadó. 11-75, 89-

117. 
• Vértes, G. (szerk. 2006): Hipnózis- Hipnoterápia. Medicina Kiadó. Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
MPS 2291 Tudományos publikációk készítésének és prezentációjának módszertana  

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pólya Tibor  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hadházi Éva  
Dr. Vargha András  
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavaszi  
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a tudományos kutatási eredmények megjelenítéséhez kíván segítséget nyújtani. A kurzus részletesen 
kitér a kutatómunka tervezésére, a szakirodalom feltárására és feldolgozására, a tudományos közlemények mőfaji 
sajátosságaira, az értékelési szempontokra, az eredmények bemutatására, grafikus ábrázolására és illusztrálására. 
A kurzus során a hallgatók által készített tudományos közlemény közös kritikai elemzésére is sor kerül. 
Foglalkozunk a kutatási beszámolókkal, az absztrakt írással, a tudományos elıadás technikájával és a poszter 
készítéssel. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Szakirodalom kutatása, adatbázisok használata 
• A tudományos közlés fogalma, sajátosságai és története. A tudományos közlemények szerkezete 
• Szakirodalmi áttekintés készítése. Hivatkozások 
• A tanulmány címe, kivonata és szerzıi. A bevezetı elkészítése. 
• A módszertani rész fıbb elemei 
• Az eredmények leírása és interpretálása. Táblázat- és grafikonkészítés  
• A tanulmányok publikálásának folyamata. A bírálatok és a lektori vélemények írásának szempontjai 
• Poszter készítése 
• Tudományos elıadás készítése 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Nincs. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• American Psychological Association Publication Manual, APA (több kiadás). 
• Szokolszky, Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Booth, V. (1993): Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings. 

Cambridge University Press.  
• Day, R. A. (1998): How To Write & Publish a Scientific Paper: 5th Edition (Paperback) Oryx Press.  
• Eco, U: (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot, Kairosz. Budapest. 
• Vargha A. (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás). 

Pólya Kiadó, Budapest. 
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MPS 5121 Szakdolgozat szeminárium 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Minısített oktatók   

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Szakdolgozatok statisztikai-módszertani vonulatának megbeszélése. A képzést záró szakdolgozat, mint önálló 
kutatói munka szakmai áttekintése: a témaválasztástól a kutatás tervezésén, adatgyőjtésen, feldolgozáson és 
értelmezésen keresztül a komplettálásig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók ismertetik szakdolgozatuk tervezett szerkezetét, a szakdolgozattal kapcsolatban elvégzett vagy 
megtervezett empirikus vizsgálatokat. Ezeket a hallgatókkal csoportosan megvitatjuk, a megfelelı statisztikai 
módszereket és a végrehajtáshoz szükséges statisztikai szoftvereket áttekintjük, próbaelemzéseket végzünk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szokolszky, Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest.  
• Vargha A. (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. 

kiadás). Pólya Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 
 

MPS 5998 Szakdolgozat  

Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 

Kredit: 
16 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É Tantárgy elıadója/i: 

  
Tantárgy besorolása: 

kötelezı 
Meghirdetés féléve: 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, a tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, 
elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A szakdolgozat olyan jelentıs volumenő, önálló szakmai munkán alapuló alkotás, amelynek témáját a 
szaktanszék, illetve a hallgató kezdeményezésére a szak tudományterületérıl jelölik ki.  
A szakdolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató, tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom 
feldolgozásával képes a tanult ismeretanyag önálló alkalmazására és jártas a hazai és nemzetközi 
szakirodalomban, valamint tanúsítania kell szakmai ítélıképességét az eredmények elemzı, kritikai és 
összegzı áttekintése során. A tényfeltárás, elemzés és értelmezés folyamán alkalmazza a tudományterület 
fogalmi eszközeit és módszereit, bizonyítva ezzel, hogy elsajátította a képzés elméleti és gyakorlati 
szakismeretét.  
A szakdolgozatnak meg kell felelnie az adott tudományterületen támasztott formai követelményeknek is.  
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Évközi tanulmányi követelmények: 
Dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• American Psychological Association Publication Manual, APA (több kiadás). 
• Szokolszky, Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest.  
• Varga K. (2009): Pszichológus etika. 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest. 
• Vargha A. (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. 

kiadás). Pólya Kiadó, Budapest.Szokolszky, Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, 
Budapest.  

• Vargha A. (2007): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. 
kiadás). Pólya Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
MPS 5999 Záróvizsga  

Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
— 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V Tantárgy elıadója/i: 

  
Tantárgy besorolása: 

kötelezı 
Meghirdetés féléve: 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsga feltételeként a hallgató szakdolgozatot készít. A szakdolgozattal a hallgatónak bizonyítania kell, 
hogy elsajátította a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit, képes az elsajátított ismeretanyag 
alkalmazására, vagy – tanulmányaira alapozva – képes önálló kutatómunka végzésére és a munka 
eredményeinek írásos összefoglalására. A szakdolgozatban a jelölt a tanszékek által ajánlott vagy saját maga 
által választott témát dolgoz fel, a vizsgarendben elıírt terjedelemben.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben elıírt vizsgák eredményes letétele, az elıírt minimális kredit 
pontok megszerzése, szakmai gyakorlatok teljesítése, a témavezetı és az opponens által is elfogadásra javasolt 
szakdolgozat benyújtása. A záróvizsgán arról szükséges meggyızıdni, hogy a szakképzettségben elvárt 
kompetenciákkal valóban rendelkezik a jelölt, a tanult ismereteket elsajátította, azokat alkalmazni is tudja. 
A záróvizsga részei: 

• A szakdolgozat szóbeli megvédése.  
• A szakdolgozat anyagához illeszkedı átfogó elméleti kérdés megválaszolása. 
• A záróvizsga eredménye a megvédett szakdolgozat és a feltett átfogó kérdésre adott érdemjegyek 

számtani átlaga. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A mesterfokozat megszerzéséhez két középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal 
egyenértékő érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, közülük az egyik angol nyelvbıl 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
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8.3. KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ  

TOVÁBBKÉPZÉS SZAK 
 
 
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Képi kifejezéspszichológiai szakirányú 
továbbképzési szak 
A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
 

8.3.1. Mintatanterv képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szakos hallgatók 
számára 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit 
Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt
. 

kódja 1 2 3 4 

Alapozó tanegységek – 1. félév  (27 kredit) 

K A pszichológia biológiai alapjai  KKP 
1110 

- 16/v/4    

K 
Általános pszichológia KKP 

1120 
- 16/v/4    

K 
A kifejezéspszichológia története KKP 

1150 
- 16/v/4    

K 
Rajzfejlıdés KKP 

1170 
- 16/v/4    

K 
Rendszerszemlélető és 
kommunikációs képelemzés 

KKP 
1111 

- 16/é/4    

K 
Egyéni esetfeldolgozás 1.  KKP111

3 
 0/é/4    

K 
Esetelemzı szeminárium 1.  KKP 

1114 
- 10/é/3    

 Összesítés:   
64/v/16 
26/é/11 

   

Alapozó tanegységek – 2. félév  (27 kredit ) 

K 
Személyiségpszichológia KKP 

1130 
-  16/v/4   

K 
Pszichopatológia KKP 

1140 
-  16/v/4   

K 
Formai-szerkezeti elemzés KKP 

1112 
-  16/é/4   

K 
Színpszichológia KKP 

1160 
-  16/v/4   

K 
A kifejezéspszichológiai kutatás 
módszertana 

KKP 
1116 

-  16/é/4   

K 
Esetelemzı szeminárium 2.  KKP111

5 
-  10/é/3   

K 
Képi kifejezéspszichológiai 
szigorlat 

KKP 
1199 

-  0/sz/4   
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 Összesen:     
48/v/12 
42/é/11 
0/sz/4 

  

Speciális tárgyak (27 kredit) 

K 
Klasszikus rajztesztek 1. KKP 

2220 
-   16/v/4  

K 
Klasszikus rajztesztek 2. KKP 

2221 
-   16/é/4  

K 
Dinamikus rajzvizsgálat KKP 

2240 
-   16/v/4  

K  
Specifikus kórképek képi 
kifejezıdése 

KKP 
2230 

-   16/v/4  

K 
Speciális rajztesztek 1. KKP 

2222 
-   16/é/4  

K 
Egyéni esetfeldolgozás 2.  KKP 

2223 
-   0/é/4  

K 
Esetelemzı szeminárium 3.  KKP 

2224 
-   10/é/3  

 Összesítés:     
48/v/12 
42/é/15 

 

Szakmai gyakorlati tárgyak  (39 kredit) 

K 
Gyermekrajzok elemzési 
módszerei 

KKP 
2225 

-    16/é/4 

K 
Hagyományos és speciális 
családrajzok 

KKP 
2226 

-    16/é/4 

K 
Nonfiguratív alkotások és 
firkatesztek 

KKP 
2227 

-    16/é/4 

K 
Speciális rajztesztek 2. KKP 

2228 
-    16/é/4 

K 
Egyéni esetfeldolgozás 3.  KKP 

2229 
-    0/é/4 

K 
Esetelemzı szeminárium 4.  KKP 

2231 
-    10/é/3 

K 
Szakdolgozati 
kutatószeminárium 

KKP 
2997 

-    16/é/4 

K Záróvizsga  
KKP 
2999 

-    -/zv/- 

K Szakdolgozat  
KKP 
2998 

-    -/-/12 

 Összesítés:      
90/é/27 
-/zv/- 
-/-/12 

 Összesítés:   
64/v/16 
26/é/11 

48/v/12 
42/é/11 
0/sz/4 

48/v/12 
42/é/15 

90/é/27 
-/-/12 

RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 90 90 90 90 
Vizsgák száma 4 3 3 - 
Félévközi jegyek száma 3 3 4 7 
Szigorlatok száma  - 1 - - 
Összes felkínált kredit 27 27 27 39 
Javasolt kreditmennyiség 27 27 27 39 
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8.3.1. Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak tantárgytematikái 

 

KKP 1120 Általános pszichológia  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy 
elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók ismerjék az észlelés és a mozgásszabályozás, a kognitív pszichológia, a motiváció és az emóció 
témaköreinek legfontosabb szakkifejezéseit, alapfogalmait. Ismereteiket képesek legyenek felhasználni más 
képzési tárgyak megértéséhez, valamint önálló vizsgálatok és kutatások tervezéséhez. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
- A klasszikus pszichofizika és szignáldetekciós elmélet alapjelenségei: abszolút küszöb, különbségi 

küszöb, detekciós teljesítmény, mőködési jelleggörbe. Perceptuális elhárítás, amodális észlelés. A látás élettani 
alapjai, a fényintenzitás észlelése: a szem felépítése, a retina szerkezete, fotopikus és szkotopikus látás, 
világosságkontraszt és -konstancia, sötétadaptáció, árnyék. A legfontosabb észlelési illúziók. A mintázat-
felismerés és alaklátás pszichológiai jellemzıi: a tárgyészlelés, alakfelismerés és arcészlelés jellegzetességei, 
konstanciák, Gestalt alakszervezıdési elvek, téri frekvenciák. A színlátás alapjelenségei és elméletei, színlátási 
zavarok, a színélmény, mint természetes kategória (Rosch).  

- Aktiváció, arousal, az aktivációs szint jellemzıi. Lateralizáció, a két félteke szerepe az 
információfeldolgozásban, dominancia, kezesség, a kognitív funkciók féltekei eltérései, az érzelmi szabályozás 
féltekei eltérései. Tudat és tudattalan, tudatdefiníciók, a tudat funkciója és természete, tudatszintek, módosult 
tudatállapotok. A rövid és a hosszúidejő emlékezet elméletei. Az emlékezeti feldolgozás szintjei. Véletlen 
(önkéntelen) tanulás, munkaemlékezet. Felejtési folyamatok, konszolidáció, interferencia, hanyatlás, 
inaktivitás, kiszorítás, elfojtás. Explicit és implicit emlékezet, amnézia.  

- A motiváció pszichológiájának fıbb területei, történeti háttere, szemléletváltásai. Motivációs 
alapfogalma, ösztön, szükséglet, késztetés, cél, célirányos viselkedés, telítıdés, homeosztázis, a megerısítés 
alapfogalmai. Elsıdleges (homeosztatikus és nem-homeosztatikus) motivációs rendszerek, humánspecifikus 
motívumok, Maslow szükséglethierarchiája.  Utódápolás és kötıdés: a kötıdésgondolat gyökerei,  az 
evolúciós szemlélet, Lorenz, imprinting, szenzitív periódus, szülıi ráfordítás, Hermann, a megkapaszkodás 
ösztöne, a szociális mosoly megjelenése, idegen-félelem, kötıdés, Harlow, Bowlby, Ainsworth, idegenhelyzet, 
kötıdési típusok, a temperamentum szerepe, Spitz. Temperamentum és a kötıdési stílus kapcsolata. A 
táplálkozás motivációja: fiziológiai, környezeti és kulturális tényezık. A menekülı viselkedés motivációja. 
Félelem és szorongás. A támadó viselkedés motivációja. Agresszió és düh.  

-  Az emóciók természete, funkciója, összetevıi. Az emóció mint megzavaró és mint adaptív jelenség, az 
érzelmek megközelítésének csoportosítása, vegetatív arousal, alapérzelmek, kiváltó helyzet, 
érzelemkifejezés,(arckifejezés) értékelés, szubjektív élmény, az érzelemrıl és helyzetrıl alkotott gondolatok, 
az érzelem komponensei, érzelmek mint a természetes incentívek jelzıi.  

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Harmadik, javított kiadás.  
• Csépe, V., Gyıri, M., Ragó, A. (szerk.) (2007). Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Budapest: 

Osiris. 
• Oláh, A., Bugán, A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeibıl. Második, bıvített kiadás. Budapest:         

ELTE Eötvös Kiadó. 
• Sekuler, R., Blake, R. (2000). Észlelés. Budapest, Osiris.  
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Ajánlott irodalom: 
·  
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KKP 1150 A kifejezéspszichológia története  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a képi kifejezéspszichológia tudományos pozíciójának, történetének, fejlıdési szakaszainak 
megismertetése a hallgatókkal. Megbeszélésre kerülnek a pszichológiai, preventív, esztétikai és terápiás 
vonatkozások is, valamint a rajzvizsgálati eljárások rendszere. Az elérni kívánt kompetenciák a  rajzvizsgálat 
általános elveinek alkalmazási képessége és a rendszerszemlélető elemzés, hétlépéses elemzés ismerete, 
alkalmazása. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kifejezéspszichológia interdiszciplináris jellege és tudományos pozíciója 
A kifejezéspszichológia és kifejezéspszichopatológia konceptuális különbségei 
A kifejezéspszichológia története, fejlıdésének szakaszai és várható perspektívái 
Nemzetközi szervezetek, képzési lehetıségek, konferenciák, folyóiratok 
Magyar vonatkozások 
Pszichiátriai képgyőjtemények 
Pszichológiai, preventív, esztétikai és terápiás vonatkozások 
Pszichiátriai betegek képi tevékenysége 
A gyermekrajz pszichológiai felfedezése és a gyermekrajz-kutatás története 
Híres patográfiák, mővésszé lett betegek és mővészbetegek 
A rajzvizsgálati eljárások rendszere 
Az emberrajz, farajz, házrajz, a ház-fa-ember teszt és változatai, állatrajz, családrajz, dinamikus rajzvizsgálat 
Egyéb tematikus rajzvizsgálati módszerek 
Nem tematikus rajzvizsgálati módszerek 
A rajzvizsgálat általános elvei 
A rajzot befolyásoló háttértényezık és mőtermékforrások 
Rendszerszemlélető elemzés, hétlépéses elemzés 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Jakab, I. (1998). Képi kifejezés a pszichiátriában. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 
• Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlıdése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems      

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 1170 Rajzfejlıdés  

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Kárpáti 
Andrea 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. Kárpáti 
Andrea 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók ismerjék a gyermekrajz fejlıdésének életkori szakaszait és azok jellemzıit, a rajzfejlıdés 
vizsgálatának módszereit standardizált feladatokkal és tesztekkel. Ismerjék a vizuális tehetség megnyilvánulási 
formáinak lehetıségeit, beleértve a különbözı médiumokat is, valamint a vizuális tehetség mérési eljárásait. 
Legyenek képesek a rajz alapján a gyermek kognitív fejlettségének megállapítására, figyelembe véve a 
lehetséges artefaktumokat is. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vizuális alkotás korszakai  I.:  Firka-korszak 
A vizuális alkotás korszakai II.: 2 - 5 éves kor 
A vizuális alkotás korszakai III.: 5 - 9 éves kor 
A vizuális alkotás korszakai - „gyermekrajz-fejlıdés” IV.: 10- 14 éves kor 
A vizuális alkotás korszakai - „gyermekrajz-fejlıdés” V.: 15- 18 éves kor 
Vizuális képességek fejlıdése különbözı médiumokban 
A rajzfejlıdés vizsgálata standardizált feladatokkal és tesztekkel.  
A vizuális tehetség I. : Juveniliák. Híres magyar alkotók ifjúkori munkái a 19-20. századból 
A vizuális tehetség II.: Tehetség-felismerés: a Clark Ábrázolóképesség teszt (CDT). Tehetséggondozási 
módszerek  
Kreativitás és vizuális alkotóképesség: a Kreatív Gondolkodás Teszt rajzi feladata 
Mővészetterápia I.: diagnosztikai eljárások. Én-szimbolizációs rajzi feladatok,  
Mővészetterápia II.: terápiás eljárások. „Vizuális napló”, Vizuális Narratív Teszt (VNT) 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Feuer Mária (2000): A gyermekrajzok fejlıdéslélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó 
• Kárpáti Andrea (2001): Firkák, formák, figurák - a vizuális nyelv fejlıdése a kisgyermekkortól a      

kamaszkorig. Pécs: Dialóg Campus Kiadó 
• Kárpáti Andrea (2005): A kamaszok vizuális nyelve. Budapest: Akadémiai Kiadó 
• Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlıdése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 

Ajánlott irodalom: 
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KKP 1111 Rendszerszemlélető és kommunikációs képelemzés 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a rajzolás mint kommunikációs folyamat pszichológiai értelmezésével foglalkozik, célja a 
rendszerelemzési modelljének megismerése gyakorlati példákon keresztül. Az elérni kívánt kompetenciák 
közé tartozik a komponensek felismerésének és interakcióik elemzésének képessége a Sehringer-Vass modell 
alapján, valamint a teljesítmény, kifejezés, közlés és önkifejezés kvantitatív és kvalitatív elemzése. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kommunikációpszichológiai alapfogalmak 
A rajzolás mint kommunikációs folyamat pszichológiai értelmezése 
A rajz mint kommunikációs üzenet elemzése 
Sehringer rendszerelemzési modelljének elızményei, felépítése és alkalmazási módja 
A négy komponens: rajz, rajzoló, megítélı és kontextus 
A komponensek hatféle interakciója, vizsgálati sorrend és tartalmi elemek 
A megítélı és a kontextus kapcsolata: exploráció, anamnézis, heteroanamnézis 
A rajzoló és a kontextus kapcsolata: hogyan hatott a teszthelyzet, a helyiség, az idıpont a rajzolóra, instrukció, 
aktuális állapot, szcéna 
A rajz és a kontextus kapcsolata: milyen kontextusból született a rajz, a rajz jelentése a tágabb életesemények 
és az életszakasz függvényében 
A rajzoló és a rajz kapcsolata: aktuálgenezis, keletkezési folyamat, tesztviselkedés, modellreakciók 
A rajzoló és a megítélı kapcsolata: tágabb értelemben és konkrét szinten, a rajzoló önértelmezései a rajzzal 
kapcsolatban 
A rajz és a megítélı kapcsolata: „olvashatóság” és interakciós jelenségek  
Teljesítmény, kifejezés, közlés és önkifejezés: elemzés kvantitatív és kvalitatív megközelítésben  

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sehringer, W. (2000). Tárgy és módszer. Szemléletváltás a rajzvizsgálatban. Psychiatria Hungarica, 15, 

379−384. 
• Sehringer, W., Vass, Z. (szerk.). (2005). Lelki folyamatok dinamikája a képi világ diagnosztikában és   

terápiában. Budapest: Flaccus  
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 1113 Egyéni esetfeldolgozás 1. 
 

Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 

 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 

 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyéni esetfeldolgozás célja esettanulmányok készítése, amelyek a képzésen tanult módszerek gyakorlati 
alkalmazását kívánják meg. Az eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az írásban 
benyújtott dolgozatokat a hallgatók az oktatókkal konzultálják meg. Az elérni kívánt kompetencia: a képzés 
végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, 
serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból 
elemezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Egyéni esettanulmányok megbeszélése. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és   

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 

KKP 1114 Esetelemzı szeminárium 1. 
 

Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a képzésen tanult módszerek gyakorlati alkalmazása saját esetek feldolgozásával. Az 
eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az elérni kívánt elemzési kompetencia a négy félév 
során, a tanult ismeretekkel párhuzamosan bıvül. A képzés végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a 
kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz 
származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból elemezni. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Önállóan felvett esetek elemzése a teljes kifejezéspszichológiai képzés ismeretanyagának felhasználásával. 
A hétlépéses elemzési módszer alkalmazása 
Folyamatábra a kommunikációs elemzésrıl 
Mind map (fogalomtérkép) a hétlépéses elemzésrıl 
Az egészség és produktivitás jelzéseinek felismerése 
A pszichológiai esszencia felismerése 
Pozitív visszajelzés megfogalmazása: primum nil nocere 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKP 1130 Személyiségpszichológia  
 

Tantárgy felelıse: 
Prof. Dr. Bagdy 

Emıke 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Dr. Bagdy 

Emıke 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Cél a hallgatók bevezetése azokba a személyiségpszichológiai elméletekbe és modellekbe, amelyek  a 
kifejezéspszichológiára vonatkozóan saját koncepciókkal rendelkeznek, valamint választ keresnek arra a 
kérdésre, hogyan rendez és gyógyit lelkileg az önkifejezés. Elérendı kompetenciák: a kifejezéspszichológiai 
és –patológiai elméleteket kiegészítı ismeretanyag birtokolása és amplifikatív szemléletmód kialakítása 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 



 

| 934 | 

 

1/ Klasszikus pszichoanalitikus pszichodinamikai modell. Alapfeltevések. Az álom, fantázia, 
szimbólumképzés  /elrejtés, kerülıutas  tudattalan önkifejezés-koncepció/, áttétel és kivetítés , testi utak 
/konverzió/ egovezérelt elhárításos utak , a tudatelıttes és tudattalan  szerepe . Az alkotó önkifejezés 
magyarázó modelljei: „az elveszett paradicsom” feltámasztása, a szimbiózis  reparációs elaboratív aktusa, az 
anyahiány „betöltése”.”Hermann Imre:a megkapaszkodási szükséglet frusztrációjának alkotó megoldásai. 
Térszemlélet és lelkiállapot összefüggései.  
2/ Jung analitikus komplex-pszichológiai modellje. Archetípusok és alkotó folyamatok összefüggései. 
Személyes és kollektív tudattalan. Jung álom és  szimbólumelmélete /elrejtés helyett megmutatás/, a Selbst 
önkifejezıdése /mandalák/, archaikus és individuális kapcsolódása a rajztevékenységben. A képiség és 
önkifejezés gyógyító hatásának magyarázata. 3/ Énpszichológiai és nárcizmuselméleti modellek. Kris: az én 
szolgálatában álló regresszió. Günter Ammon: a strukturális egodeficitek  /”ich Loch”/ és az anya-gyermek 
kapcsolat zavarai. A „pótlólagos énfejlesztés” expresszió útján.  Kernberg: a borderline  
személyiségszervezıdés /struktúra-deficit/  és az alkotó önkiszabadítás összefüggései. Én-gyógyítás-
öngyógyítás, az ego és szelf harmonizálása. Kohut: a grandiózus szelf és „tartalmasításának” reparatív 
lehetıségei: az alkotás őrbetöltı szerepe. Winnicott: a fejlıdés önkifejezı kezdetei:a firkák gyógyhatása, az 
együtt rajzolás dinamikája.   
4/ Kognitív fejlıdéspszichológiai és neurolingvisztikai modellek. Asszimiláció /nyelve a kép/, akkomodáció és 
adaptáció. A szimbolikus gondolkodás és pólusai :az expresszív mozgástól /játék, lejátszás/ a belsı képzeleti 
képig és annak kivetüléséig /képi kifejezés. A mőalkotás befogadása és a „megértés” történései Piaget 
nyomán.  Tudatállapotok és alkotó folyamatok összefüggése. Neurolingvisztikai megközelítés:jobb agyféltekei 
folyamatok, képi áttételek, képi elaboráció Érzékszervi nyelv. /Bandler és Grinder/. A belsı képek 
kifejezésének állapotrendezı értéke. Kognitív korrekció a képi szint munkája útján.  Mezei Árpád: a lelki 
érettség szintjei és az un. archaikus látásmód, valamint kifejezési forma összefüggései.  

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ammon G. (1980): In: Császár Gy. (1980): Pszichoszomatikus orvoslás, 79-85. old. Medicina Kiadó,   

Budapest.  
• Bagdy E. (1994): Aszcenzionista motívumok és az ikaroszi sebzıdés nyomai Kondor Béla mővészetében.  

Psychiatria Hungarica. IX. 3:249. old.  
• Bagdy E. (2002): „Álmaink jelentése nyomában” és „Ember a világban – világ az emberben”. In: Kapitány 

Á., Kapitány G. (szerk.): Jelbeszéd az életünk. 216-219 és 220-234. Osiris Kiadó, Budapest.    
• Freud S. (1946): A mindennapi élet pszichopatológiája. Novák Kiadó, Budapest. (Új kiadás: Animula   

Kiadó.) 
• Hermann I. (1943): Az ember ısi ösztönei. Pantheon Kiadó. 
• Hermann I. (1947): Térszemlélet és lelkiállapot összefüggései. Pszichológiai tanulmányok, Budapest.   
• Jung CG. (2000): Bevezetés a tudattalan pszichológiába. Európa Kiadó, Budapest.  
• Kernberg O.: In: Hamilton N.G.: Tárgykapcsolat-elméletek a gyakorlatban. Animula Kiadó, Budapest.   
• Klaniczay S. (2001): Tér és lélek. Animula Kiadó, Budapest.  
• Kohut H. A szelf analízise. Animula Kiadó, Budapest. 
• Mezei Á. (1984): Elméletek és mővészetek. Gondolat Kiadó, Budapest.   
• Virág T. (2001): Gyógyító rajzolás. In: Korai személyiségfejlıdés és terápiás folyamat. 97-105. old. 

Animula Kiadó, Budapest.  
• Winnicott D.W.(2004), In: Pély B. (szerk.) A kapcsolatban bontakozó lélek. Pszichológiai Horizont, 

Mandátum Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

·  
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KKP 1140 Pszichopatológia 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. F. Földi Rita 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. F. Földi Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók kapjanak képet a legismertebb pszichés rendellenességekrıl, pszichopatológiai irányzatokról 
(neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) az osztályozási rendszerekrıl 
valamint a kapcsolódó diagnosztikai munkáról és a terápiás lehetıségekrıl. A kurzus zárásával a hallgatók 
képessé válnak a jellemzı, vezetı tünetek alapján a kórformák klasszifikációs rendszerében tájékozódni 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Normalitás és abnormalitás pszichológiai modelljei 
Generalizált szorongás, fóbia 
Pánikzavarok, kényszeres zavarok, stressz- zavarok 
Hangulatzavarok (bipoláris zavar, unipoláris depresszió) 
Evészavarok 
Skizofrénia 
Személyiségzavarok 
Gyermek és serdülıkori zavarok 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• BNO-10 zsebkönyv DSM IV meghatározásokkal. Animula, Budapest. 1996. 
• Comer, R.J. (2000) A lélek betegségei. OSIRIS Kiadó, Budapest. 
• Gerı Zs.: szerk. (1993) A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Szakács F: szerk. (1990) Patopszichológiai Vademecum. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Szınyi G.- Füredi J. szerk. (2000) A pszichoterápia Tankönyve. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest. 
• Varga I.: szerk. (1992) Klinikai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Buda B.- Füredi J. szerk.: ( 1989) A neurosis változó arca.  Medicina, Budapest. 
• F. Földi R.: (2004) Neuropszichológiai vizsgálatok jelentısége a tanulási és viselkedészavarok 

diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle  
• Linczényi A.: szerk. (1982) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében Válogatás Ferenczi Sándor 

tanulmányaiból. Magvetı, Budapest.  
• Petzgold, H.- Ramin, G.: (1996) Gyermek- pszichoterápia. OSIRIS Budapest. 
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KKP 1112 Formai-szerkezeti elemzés  
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók részletesen megismerik a formai−szerkezeti elemzés fogalmát, szerepét, indikációját, egyes 
pszichológiai kórképek formai-szerkezeti megjelenését. Elérendı kompetencia, hogy a hallgatók legyenek 
képesek a fontos formai−szerkezeti jellemzık felismerésére és szerezzenek gyakorlatot a helyes 
azonosításban. Kerüljék el a jellegzetes észlelési tévedéseket. Ismerjék a formai−szerkezeti jelzések 
pszichológiai jelentéstartalmát és legyenek képesek ezt mintázatok formájába értelmezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A formai−szerkezeti elemzés fogalma, jelentısége, szerepe, indikációja 
A formai−szerkezeti elemzés helye a képelemzés egészében 
Egyes pszichológiai kórképek formai-szerkezeti megjelenése 
Jellegzetes észlelési tévedések 
A formai−szerkezeti jegyek leíró taxonómiája 
Nézet és perspektíva 
Méret és arányok 
Szimmetria 
Pozíció 
Vonalminıség 
Árnyékolás 
Részletezés 
Perszeveráció és ismétlés 
Zártság-nyitottság 
Transzparencia 
Torzítások és kihagyások 
Grafémák 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest.  
Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 1160 Színpszichológia  
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy az általános lélektani alapokra épülve bevezetést ad a színek pszichológiájába. A képzés célja, hogy 
a hallgatók ismerjék a színtani alapfogalmakat, a tipikus színpszichológiai vizsgálómódszereket, az egyes 
színek archetipikus, kulturális és egyedi pszichológiai vizsgálómódszereit és pszichológiai jelentését. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fény hullámtermészetének jellemzıi 
A színek alapvetı dimenziói: árnyalat, világosság, telítettség 
Pszichológiai szín, színérzet, színkontraszt, színáthangolódás 
Színkeverés, alapszínek, metamerek 
Milyen színek tetszenek az embereknek? 
Színpreferencia 
A színek feszültségkeltı hatása 
Színdominancia és formadominancia 
Színhasználat a ház-, fa-, ember rajzokban 
A színek szimbolikája: archetipikus, kulturális és egyedi jelentés 
Az egyes színek kulturális és archetipikus jelentése 
Pszichológiai színtesztek 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Barrow, J. D. (1998). A mővészi világegyetem. Budapest: Vince, 206-220. 
• Herskovits, M. (1988). A színpiramis teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.). Pszichodiagnosztikai 

vademecum II/3. Budapest: Tankönyvkiadó, 186-273. 
• Kardos, L. (1978). Általános pszichológia. Budapest: Akadémiai, 37-47. 
• Mérei, F. (1988). A Lüscher-teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.). Pszichodiagnosztikai vademecum 

II/3. Budapest: Tankönyvkiadó, 163-186. 
• Schuster, M. (2005). Mővészetlélektan. Budapest: Panem, 65−68. o. 
• Sekuler, R., Blake, R. (2000) Észlelés. Budapest: Osiris, 205-240. 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 

Ajánlott irodalom: 
• Berger, R. (1973). A festészet felfedezése I, Budapest: Gondolat, 269-296. 
• Cole, Alison (1994). A szín. Budapest: Park. 
• Farkas, A. (1993). Az újraalkotás, mint kísérleti módszer Piet Mondrian-képek vizsgálatára. Pszichológia, 

13, 67-114. 
• Goethe, J. W. (1983). Színtan - Mővészet és elmélet. Budapest: Corvina. 
• Hruska, R. (1956). Általános színtan és színmérés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
• Itten, J. (1978). A színek mővészete. Budapest: Corvina. 
• Nemcsics, A. (1985). Színtan - Színdinamika. Budapest: Tankönyvkiadó. 
• Nemcsics, A. (1990). Színdinamika. Színes környezet tervezése. Budapest: Akadémiai. 
• Rókusfalvy, P., Povázsay, É., Sipos, K., Halmi, Gy. (1971). Az affektivitás vizsgálata. A Lüscher-teszt 

alkalmazási lehetıségei és standardizálása. Budapest: Akadémiai, 14-63. o. 
• Eysenck, M. W., Keane, M. T. (1997) Kognitív pszichológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 281-82. 
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KKP 1116 A kifejezéspszichológiai kutatás módszertana 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 +  16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszısz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés felkészít olyan tudományos kutatómunka végzésére, amely kifejezéspszichológiai kérdést válaszol 
meg korszerő és a nemzetközi elvárásoknak is megfelelı módszertannal. Megbeszélésre kerülnek a 
kompetenciahatárok és a vonatkozó etikai kérdések, a pszichológiai kísérletezés alapfogalmai és 
metodológiája. A kurzus elvégzéséhez a hallgatók önálló kutatómunkát is végeznek oktatói szupervízióval. Az 
elérni kívánt kompetencia a kifejezéspszichológia kísérletek vagy vizsgálatok megtervezésének és 
elvégzésének képessége a hallgatók alapdiplomájának függvényében. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kifejezéspszichológiai kutatás módszerének etikai kérdései 
Kompetenciahatárok 
A pszichológia kutatás metodológiai paradigmái és módszerei 
A kísérletezés alapfogalmai 
Hipotézis, függı- és  független változók, kontrollcsoport 
Pszichometriai alapfogalmak, minta, populáció, reprezentatív minta. 
A megbízhatóság, validitás típusai és mérési módszerei 
A kísérletek típusai: egy- és többváltozós kísérletek, független és függı csoportok alkalmazása 
A szakirodalmi tájékozódás módszerei 
Statisztikai programok használata 
A tudományos közlemények készítésének formai és tartalmi szabályai 
A kutatási témák meghatározása, a kutatási tervek kidolgozásánál elindítása, a várható nehézségek felmérése 
A pszichológiai kutatás metodológiai paradigmái: A kísérleti, a korrelációs és a kvalitatív kutatási stratégiák 
összehasonlítása 
Kérdıívek és skálák. A kérdıíves vizsgálat módszertani kérdései, alapjellemzıi 
Adatgyőjtés és –feldolgozás kérdıívvel, skálával 
A megfigyelés módszertani alapkérdései, típusai, technikái 
Megfigyelési kategóriarendszer kidolgozása és az adatfeldolgozás 
Az interjú mint kutatási  módszer.  Kvantitatív és kvalitatív interjú stratégiák 
Az interjú kidolgozásának menete, az adatok feldolgozása 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris. Harmadik, javított kiadás. Statisztikai 

módszerek és mérés c. fejezet 
• Carver, C. S., Scheier, M. F (1998). Személyiségpszichológia. Budapest: Corvina, 52-70. o. 
• Szokolszky Ágnes (2004). Kutatómunka  a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Budapest: 

Osiris kiadó 
Ajánlott irodalom: 
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KKP 1115 Esetelemzı szeminárium 2.   

 
Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a képzésen tanult módszerek gyakorlati alkalmazása saját esetek feldolgozásával. Az 
eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az elérni kívánt elemzési kompetencia a négy félév 
során, a tanult ismeretekkel párhuzamosan bıvül. A képzés végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a 
kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz 
származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból elemezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Önállóan felvett esetek elemzése a teljes kifejezéspszichológiai képzés ismeretanyagának felhasználásával. 
A hétlépéses elemzési módszer alkalmazása 
Folyamatábra a kommunikációs elemzésrıl 
Mind map (fogalomtérkép) a hétlépéses elemzésrıl 
Az egészség és produktivitás jelzéseinek felismerése 
A pszichológiai esszencia felismerése 
Pozitív visszajelzés megfogalmazása: primum nil nocere 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 1199 Képi kifejezéspszichológiai szigorlat  

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán  

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Sz 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A 3. félév megkezdésének feltétele a képi kifejezéspszichológiai szigorlat sikeres letétele.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szigorlat az elsı két félév alapozó kifejezéspszichológiai tárgyait tartalmazza: A kifejezéspszichológia 
története, Rajzfejlıdés, Rendszerszemlélető és kommunikációs képelemzés, Formai-szerkezeti elemzés, 
Színpszichológia, A kifejezéspszichológiai kutatás módszertana. A szigorlatra bocsátás feltétele az elsı két 
félév valamennyi tanegységének sikeres teljesítése. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Az alábbi tantárgyak tematikái (lásd ott): A kifejezéspszichológia története, Rajzfejlıdés, Rendszerszemlélető 
és kommunikációs képelemzés, Formai-szerkezeti elemzés, Színpszichológia, A kifejezéspszichológiai kutatás 
módszertana. 

Ajánlott irodalom: 
Az alábbi tantárgyak ajánlott irodalmai (lásd ott): A kifejezéspszichológia története, Rajzfejlıdés, 
Rendszerszemlélető és kommunikációs képelemzés, Formai-szerkezeti elemzés, Színpszichológia, A 
kifejezéspszichológiai kutatás módszertana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKP 2220 Klasszikus rajztesztek 1. 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A cél két klasszikus rajzvizsgálati téma: a házrajzok és az állatrajzok pszichológiai elemzésének elsajátítása. 
Az elérni kívánt kompetencia, hogy a hallgatók rendelkezzenek áttekintéssel a felsorolt témák elemzésének 
módszereirıl és itemanalízisérıl. Fontos elvárás, hogy képesek legyenek a tanult ismeretek alkalmazására 
mintázatelemzési módszerrel. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A klasszikus rajztesztek itemanalízise: házrajzok és állatrajzok 
A házrajzok pszichológiai elemzésének módszerei. 
A ház általános szimbolikája.  
Énpszichológiai elemzés. 
Buck mennyiségi és minıségi mutatói.  
Formai és strukturális jellemzık a házrajzokban.  
Itemanalízis mintázatokban. A tetı, a falak, az ajtó, az ablakok szimbolikus értelmezése. A kémény és a füst. 
A ház perspektívája, a talajvonal, a kerítés, a házhoz vezetı út. Különleges jegyek.  
A ház ábrázolásának sajátosságai a gyermekrajzokban.  
A két ház-teszt. 
Az állatrajzok pszichológiai elemzésének története 
Általános elvek az állatok szimbolikus értelmezéséhez.  
A látens állatkép.  
A háziállatok, a vadállatok, a mitikus állatok, a szörnyalakok és az antropomorf állatok pszichológiai jelentése. 
Fóbiához kapcsolódó állatok.  
Az állatok verbális címkézése.  
A leggyakoribb állatfajok speciális jelentése. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 

KKP 2221 Klasszikus rajztesztek 2. 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium két klasszikus rajzvizsgálati témával, a farajzok és az emberrajzok pszichológiai elemzésével 
foglalkozik. Az elérni kívánt kompetencia, hogy a hallgatók rendelkezzenek áttekintéssel a felsorolt témák 
elemzésének módszereirıl és itemanalízisérıl, és ismerjék a releváns pszichológiai jellemzık értelmezését.. 
Fontos elvárás, hogy képesek legyenek a tanult ismeretek alkalmazására mintázatelemzési módszerrel. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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A klasszikus rajztesztek itemanalízise: a farajzok és az emberrajzok értelmezése 
A Farajzok pszichológiai elemzésének alapjai 
Koch, Bolander, Buck farajz-tesztje és késıbbi módosításai.  
A fa ábrázolásának fejlıdése a gyermekrajzokban.  
A fa általános szimbolikája.  
Globális jegyek a farajzokban.  
A farajz formai elemzése.  
Itemanalízis: a rajzolt fa fajtája. Az évszak és a fa életkora. A gyökér, a törzs, a lomb és az ágak ábrázolásának 
értelmezése. Talajvonal. Gyümölcsök, kéreg és más járulékos jegyek. A halottnak rajzolt fa.  
Vitatott kérdések: a traumára utaló jelek és az idı meghatározásának módszerei (Wittgenstein-index; Koch ill. 
Bolander képlete). 
Az emberrajzok pszichológiai elemzésének alapjai 
A mozgás, a rajzolt alakok neme, a szimmetria, a középvonal, a méret és az elhelyezés, a figura állása, a 
perspektíva és a vonalminıség konfigurációinak értelmezése.  
A testrészek és a ruha szimbolikája.  
Machover klasszikus konfliktusjegyei.  
Koppitz konfliktusjegyei (Emotional Indicators).  
Longitudinális összehasonlítás és személyiségszintek az emberrajzokban. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Harsányi, I. (1965). Lombos és lombtalan fák rajzolásának problémája. Magyar Pszichológiai Szemle, 12, 

197-198. 
• Harsányi, I. (1968). Iskolások családrajza mint a családi relációk és az önértékelés feltárásának eszköze. 

Pszichológiai Tanulmányok VIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. 171-195. 
• Harsányi, I. és G. Donáth, B. (1978). A farajzvizsgálat. Magyar Pszichológiai Szemle, 35, 3-18. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 2240 Dinamikus rajzvizsgálat  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Hárdi István 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hárdi István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a dinamikus rajzvizsgálat helyét a 
kifejezéspszichopatológiában, elméleti alapjait, alkalmazásának indikációit és módszerét. Az elérni kívánt 
kompetencia a dinamikus szemlélet, a longitudinális elemzés és specifikusan a dinamikus rajzvizsgálat 
módszerének alkalmazása. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A dinamikus rajzvizsgálat története és helye a kifejezéspszichopatológiában 
Zajláselemzés és dinamikus rajzvizsgálat 
Elméleti alapok 
A dinamikus rajzvizsgálat módszere és a feldolgozás módja 
Formai kategóriák 
Tartalmi kategóriák 
A dinamikus állatrajzvizsgálat 
A személyiségszintek 
Az idıbeli szempontok 
A szkizofrénia dinamikus képi világa 
Affektív kórképek dinamikus rajzvizsgálata 
Szenvedélybetegségek dinamikus rajzvizsgálat 
Az értelmi fogyatékosság dinamikus rajzvizsgálata 
A demencia dinamikus rajzvizsgálata 
A képi kreativitás a dinamikus rajzvizsgálat tükrében 
Terápia, munka, rehabilitáció 
A graffiti jelensége a dinamikus rajzvizsgálat megvilágításában 
A dinamikus rajzvizsgálat legújabb fejleményei 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hárdi I. (1965). A dinamikus rajzvizsgálat értelmezése. In: Pszichológai Tanulmányok VII. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 285-293. 
• Hárdi I. (1967). Konfrontáció a dinamikus rajzvizsgálatban. In: Magyar Pszichológiai Szemle XXIV., (4), 

527-531. 
• Hárdi I. (1991). Dinamikus állatrajzvizsgálat. In: Psychiatria Hungarica, 4, 279-290. 
• Hárdi, I. (1993). A dinamikus rajzvizsgálat 40 éve. Psychiatrica Hungarica, 8, 5, 439–450. 
• Hárdi, I. (2000). Kép és lélek. Psychiatria Hungarica, 15, 4, 369-379. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Hárdi, I. (2005). Képi kifejezés és a tudattalan. Pro Philosophia Füzetek 42, 95-105. 
• Vass, Z. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat személyiségszintjei és a pszichológiai differenciáció. 

Psychiatrica Hungarica, 17 (1), pp. 30-49.  
• Vass, Z. (2005). A dinamikus rajzvizsgálat fogalmának fejlıdési szakaszai Hárdi István életmővében: 

történeti áttekintés. In: Sehringer, W., Vass, Z. (szerk). (2005). Lelki folyamatok dinamikája a képi világ 
diagnosztikában és terápiában. Budapest: Flaccus, 15-38. 

• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 
Ajánlott irodalom: 
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KKP 2230 Specifikus kórképek képi kifejezıdése 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus ismerteti az egyes rajzi vizsgálómódszerek indikációit és kontraindikációit, különös figyelemmel a 
pozitív szemléletre,az egészség és a produktivitás képi kifejezıdésére. Megbeszélésre kerülnek azok a 
mintázatok is, amelyek jól körülhatárolható módon jelentkeznek bizonyos kórképekben. Az elérni kívánt 
kompetencia a tesztek alkalmazásának és értelmezésének képessége. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A képi kifejezés pszichopatológiájának története, mérföldkövei, nemzetközi szervezetek 
A képi kifejezés kórkép-specifikusságának problémája 
Tünetek és a személyiség mőködése kifejezéspszichológiai megközelítésben 
Az egészség és a normalitás sokféle megközelítése és definíciós problémái 
Pozitív megközelítés: az egészség és a produktivitás képi kifejezıdése 
A „szokatlan jelenségek” felismerési módjai 
Klasszikus projektív konfliktusindikátorok 
Egyes rajzi vizsgálómódszerek indikációi és kontraindikáció 
Egészséges személyek rajzi vizsgálómódszerei 
A neurotikus spektrumba tartozó kórképek specifikus képi világa 
Az affektív kórképek specifikus képi világa 
Az intelligenciadeficit képi kifejezıdésének problémája 
A neurológiai kórképek képi jellegzetességei és vizsgálati módszerei 
A pszichotikus kórképek specifikus képi világa 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Jakab, I. (1998). Képi kifejezés a pszichiátriában. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
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KKP 2222 Speciális rajztesztek 1. 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során olyan teszteket ismernek meg a hallgatók, amelyek kevéssé ismertek hazai szakmai körökben. 
Minden módszer indikációval, tesztfelvételi instrukciókkal és értelmezéssel kerül ismertetésre, és a hallgatók 
gyakorlatban is dolgoznak velük. Az elérni kívánt kompetencia a tesztek alkalmazásának és értelmezésének 
képessége. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
speciális fa- és emberrajz-vizsgálati módszerek 
a Stora-féle négy fa-teszt, a fa-család, a háromfa-teszt módszere és értelmezése 
a Koppitz-féle Human-Figure-Drawing teszt 
Ember az esıben (Hammer) 
Rosenberg Draw-A-Person teszt 
Caligor-féle 8CRT 
többszemélyes rajzvizsgálat: a közös rajzok, páros rajzok értelmezése 
a csoportos rajzok pszichodinamikai elemzése 
mővészeti családterápiás és párterápiás technikák 
ötlépéses terápiás intervenciós modell (Körök Teszt) 
a projektív anya-gyerek rajzok részletes elemzése 
a projektív útrajzok pszichológiai értelmezése 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Jakab, I. (1998). Képi kifejezés a pszichiátriában. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z., Vass, V. (2011). A közös rajzok pszichológiai értelmezése. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 2223 Egyéni esetfeldolgozás 2. 

 
Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyéni esetfeldolgozás célja esettanulmányok készítése, amelyek a képzésen tanult módszerek gyakorlati 
alkalmazását kívánják meg. Az eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az írásban 
benyújtott dolgozatokat a hallgatók az oktatókkal konzultálják meg. Az elérni kívánt kompetencia: a képzés 
végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, 
serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból 
elemezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Egyéni esettanulmányok megbeszélése. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 

KKP 2224 Esetelemzı szeminárium 3. 
 

Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a képzésen tanult módszerek gyakorlati alkalmazása saját esetek feldolgozásával. Az 
eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az elérni kívánt elemzési kompetencia a négy félév 
során, a tanult ismeretekkel párhuzamosan bıvül. A képzés végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a 
kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz 
származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból elemezni. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Önállóan felvett esetek elemzése a teljes kifejezéspszichológiai képzés ismeretanyagának felhasználásával. 
A hétlépéses elemzési módszer alkalmazása 
Folyamatábra a kommunikációs elemzésrıl 
Mind map (fogalomtérkép) a hétlépéses elemzésrıl 
Az egészség és produktivitás jelzéseinek felismerése 
A pszichológiai esszencia felismerése 
Pozitív visszajelzés megfogalmazása: primum nil nocere 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKP 2225 Gyermekrajzok elemzési módszerei 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a gyermekrajz elemzésének történetét és pszichológiai 
módszereit. Ehhez ismerniük kell a gyermekrajz és a felnıttrajz különbségeit, a rajzfejlıdési szakaszok 
pszichodiagnosztikai jelentıségét és anomáliáit, a fejlábember és a pálcikaember jelentését, az életkori 
normákat, a tipikus patológiás fejlıdésmenetek alaptípusait és a korszerő gyermekrajz-elemzési módszereket. 
Az elérni kívánt kompetenciák a gyermekrajzok egészséges és patológiás sajátosságainak felismerése és 
pszichológiai értelmezése. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyermekrajz elemzésének történeti áttekintése 
A gyermekrajz és a felnıttrajz különbségei 
Az elmebeteg és a gyermek rajzának analógiái és különbségei 
Rajzfejlıdés pszichodiagnosztikai szempontból 
Firkatípusok, Kellogg, majomfirkák vs. gyermekfirka 
A fejlábember és a pálcikaember jelentése gyermeknél és felnıttnél 
Az emberalak és a fa fejlıdési stádiumai 
Fejlıdési szakaszok (Luquet) 
Életkori normák (Osterrieth-Cambier) 
Szokatlan fejlıdésmenet: értelmi retardáció, autizmus, érzelmi zavarok, fotografikus realizmus 
Sehringer elemzési javaslatai és módszerei 
Szimbólumelemzés: archetipikus, kulturális és egyedi szimbolika. A szimbólumelemzés elınyei és problémái 
A szimbólumelemzés három alapszabálya. A szimbólumok három jelentésrétege 
Pszichoanalitikus szimbólumelemzés. A freudi szimbólumelemzés a rajzvizsgálatban. A látens tartalom 
manifesztté alakulása a rajzokban 
A gyermekrajz elemzésének pszichodiagnosztikai módszerei 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerı, Zs. (1996). Visszapillantás P. O. festımővész gyermekkori rajzaira. Magyar Pszichológiai Szemle, 

36, 393-408. 
• Gerı, Zs. (2002). A gyermekrajzok esztétikuma és más írások. Budapest: Flaccus. 
• Hajnal, Á. (1995). A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában. Budapest: SOTE Magatartástudományi 

Intézet MAPET-Végeken Alapítvány (Magatartástudományi füzetek 2.), 3-28. 
• Halász, A. (1993). A családrajz jelentısége a gyermekterápiában. In: A gyermek-pszichoterápia elmélete és 

gyakorlata, III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlıdése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 
• Mérei, F, V. Binét, Á. (1975). Gyermeklélektan. Budapest: Gondolat. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 

KKP 2226 Hagyományos és speciális családrajzok 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a családrajzok értelmezésének hagyományos újabb módszereit ismerteti. A hallgatók képesek 
lesznek a célnak megfelelı családrajz-típus kiválasztására, egyeid családrajzok értelmezésére és több 
családrajz közös információinak integrálására. A tematika része az is, hogy különbözı kompetenciahatárok 
esetén a szakember mit kezdhet a feltárt ismeretekkel. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A családrajz típusainak áttekintése és értelmezése.  
A neurotikus családrajz (Schetty).  
Állatcsalád: gyakoriságok és értelmezés. 
A családrajz értékelési szempontjai.  
Milyen az egészleges, harmonikus családrajz?  
Porot értékelési rendszere.  
A gyakori konfliktusindikátorok listája és felismerési módszerei. 
Kinetikus családrajz. A KFD technikája. Értékelési szempontok.  
A cselekvések elemzése. A KFD egészleges értékelése.  
KFD−depresszió−skála: az FDDS technikája és értékelése.  
Regrediált KFD.  
A kinetikus iskolarajz módszere és kiértékelési lehetıségei.  
Speciális skálák.  
Koppitz fejlıdési és érzelmi indikátorai: jelentések egyenként és példákkal. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Feuer, M. (1992). „Elrontott” családrajzok szerepe a gyermek-pszichodiagnosztikában. In: Feuer M., 

Popper P. (Eds.). Gyerekek, szülık, pszichológusok (Pszichológiai Mőhely 9.). Budapest: Akadémiai, 95-
115. 

• Hajnal, Á. (1995). A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában. Budapest: SOTE Magatartástudományi 
Intézet MAPET-Végeken Alapítvány (Magatartástudományi füzetek 2.), 3-28. 

• Halász, A. (1993). A családrajz jelentısége a gyermekterápiában. In: A gyermek-pszichoterápia elmélete és 
gyakorlata, III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

• Harsányi, I. (1968). Iskolások családrajza mint a családi relációk és az önértékelés feltárásának eszköze. 
Pszichológiai Tanulmányok VIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. 171-195. 

• Vass, Z. (2001). A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawing) alkalmazása a pszichodiagnosztikában. 
Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 107-135. 

• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 
Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 

KKP 2227 Nonfiguratív alkotások és firkatesztek 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a spontán firkák, a firkatesztek és általános értelemben a 
nemfiguratív alkotások pszichológiai elemzési módszereivel. Az elérni kívánt kompetencia: A tárgyat 
sikeresen elvégzett hallgatók legyenek képesek bármilyen firka pszichológiai értelmezésére olyan szemlélettel, 
amely túllép a szótárszerő értelmezésen, csak mintázatokat és kontexust elemez rendszerszemléleti keretben. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A firkák és nonfiguratív alkotások vizsgálati módszerei 
A vonal és a forma érzelemkifejezı szerepe 
Korai kísérletek a forma jelentésérıl 
A grafikus kifejezés korai egyedfejlıdése 
A gyermekfirkák tipológiája, univerzális alapelemei (Kellogg) és összehasonlító pszichológiája 
(csimpánzfirkák) 
A firkatesztek mint a tudattalan vizsgálóeljárásai 
A firkatesztek típusai, indikációi és pszichodiagnosztikai értelmezési szempontjai 
A spontán firkák értelmezése 
Gehl és Kutash projektív grafomotoros tesztje 
Meurisse módszere 
Grätz vizuális asszociációs eljárása 
Újabb fejlemények 
Az egyes tesztek felvétele, kiértékelése és értelmezési szempontjai 
A nonfiguratív alkotások vizsgálati módszerei 
Példák: egészséges és beteg gyermekek, ill. felnıttek rajzainak megbeszélése 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Arnheim, R. (1979). A vizuális élmény. Budapest: Gondolat. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Kárpáti Andrea szerk. (1995): A vizuális képességek fejlıdése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 
 
 

KKP 2228 Speciális rajztesztek 2. 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során olyan teszteket ismernek meg a hallgatók, amelyek kevéssé ismertek hazai szakmai körökben. 
Minden módszer indikációval, tesztfelvételi instrukciókkal és értelmezéssel kerül ismertetésre, és a hallgatók 
gyakorlatban is dolgoznak velük. Az elérni kívánt kompetencia a tesztek alkalmazásának és értelmezésének 
képessége. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
az idırajzok kiértékelése 
az élettér-teszt részletes kiértékelési módszere 
a tárgykapcsolatok, az identitás, az interperszonális kapcsolatok vizsgálatának módszere és értelmezése 
a kötıdési és a szeparációs index kiszámítása, sztenderdjei és értelmezése.  
példák tipikus tesztválaszokra, klinikai példák és esettanulmányok 
a kétdimenziós élettér-teszt 
a sokdimenziós rajzteszt felvétele, értelmezése, az egyes mutatók kiszámítása és pszichodiagnosztikai 
jelentése 
a színjáték-teszt és az egyedi színkulcsok módszere 
színes ház-, fa- emberrajzok, ujjalfestés 
esettörténetek és példák  
képzımővészeti alkotások pszichológiai elemzésének lehetıségei és korlátai 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Moussong−Kovács, E. (1982). Kreativitás és esztétikai érték az idı ábrázolásában. In: Benson, K., 

Moussong−Kovács, E. (szerk.): Kreativitás és deviáció. Budapest: Akadémiai. 
• Moussong−Kovács, E. (1994). Az óra túlmutat az idın. Magyar Pszichológiai Szemle, 34, 3−4, 254−262. 
• Moussong−Kovács, E., Naboulsi, M. (2000). Idırajzok. Psychiatria Hungarica, 15, 4, 385. 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A többdimenziós rajzteszt. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 
 

KKP 2229 Egyéni esetfeldolgozás 3. 
 

Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyéni esetfeldolgozás célja esettanulmányok készítése, amelyek a képzésen tanult módszerek gyakorlati 
alkalmazását kívánják meg. Az eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az írásban 
benyújtott dolgozatokat a hallgatók az oktatókkal konzultálják meg. Az elérni kívánt kompetencia: a képzés 
végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, 
serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból 
elemezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Egyéni esettanulmányok megbeszélése. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 

Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 
• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKP 2231 Esetelemzı szeminárium 4. 
 

Tantárgy felelıse: 
Benczúr Lilla 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Benczúr Lilla 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja a képzésen tanult módszerek gyakorlati alkalmazása saját esetek feldolgozásával. Az 
eseteket a hallgatók saját kompetenciakörükbıl választják. Az elérni kívánt elemzési kompetencia a négy félév 
során, a tanult ismeretekkel párhuzamosan bıvül. A képzés végére a hallgatóknak el kell jutniuk arra a 
kompetenciaszintre, hogy képesek legyenek bármilyen felnıttıl, serdülıtıl vagy gyermektıl szabadrajz 
származó, vizuális alkotást kifejezéspszichológiai nézıpontból elemezni. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Önállóan felvett esetek elemzése a teljes kifejezéspszichológiai képzés ismeretanyagának felhasználásával. 
A hétlépéses elemzési módszer alkalmazása 
Folyamatábra a kommunikációs elemzésrıl 
Mind map (fogalomtérkép) a hétlépéses elemzésrıl 
Az egészség és produktivitás jelzéseinek felismerése 
A pszichológiai esszencia felismerése 
Pozitív visszajelzés megfogalmazása: primum nil nocere 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
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• Bagdy, E. (1988). A Machover-Baltrusch-féle alakrajz teszt. In: Mérei, F., Szakács, F. (Eds.). 
Pszichodiagnosztikai vademecum, II, 2. Budapest: Tankönyvkiadó, 148-183. 

• Hárdi, I. (2002). A dinamikus rajzvizsgálat. Budapest: Akadémiai. 
• Süle, F. (1988). A "Fa-rajz"-teszt. In: Mérei F., Szakács F. (Eds.). Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 89-148. 
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó 
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
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KKP 2997 Szakdolgozati kutatószeminárium 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 
 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakdolgozati kutatószeminárium célja, hogy a hallgatók önállóan végzett szakdolgozati kutatásaihoz 
módszertani és elméleti segítséget nyújtson. Az elérni kívánt kompetenciák a vizsgálatok megtervezése, 
szakirodalmi tájékozódás, a vizsgálat lefolytatása, kiértékelése és írásbeli feldolgozása a tudományterület 
nemzetközi elvárásai szerint. A szakdolgozat témaválasztását a konzulenssel egyeztetni kell. Csak olyan téma 
fogadható el, amelynek a tudományterület szempontjából újdonságértéke van. A szemináriumon ehhez kapnak 
segítséget a hallgatók. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
kifejezéspszichológiai vizsgálatok megtervezése 
szakirodalmi tájékozódás 
a szakdolgozathoz szükséges vizsgálat lefolytatása 
a szükséges vizsgálat kiértékelése  
a szükséges vizsgálat írásbeli feldolgozása 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Atkinson, R. L. és mtsai (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris. Harmadik, javított kiadás. Statisztikai 

módszerek és mérés c. fejezet.  
• Carver, C. S., Scheier, M. F (1998). Személyiségpszichológia. Budapest: Corvina, 52-70. o. 
• Szokolszky Ágnes (2004). Kutatómunka  a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Budapest: 

Osiris kiadó.  
• Vass, Z. (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó.  
• Vass, Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó.  
• Vass, Z. (2007). ESPD:2007 (szoftver). Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspszichopatológiai és 

Mővészetterápiás Szekció: Budapest. 
• Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan 

Ajánlott irodalom: 
• Vass, Z. (2011). A psychological interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems 

analysis approach. Budapest: Alexandra. 
 
 
 

Szakdolgozat 
 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

 

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz  Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az oklevél elnyeréséhez a záróvizsga elıtt a benyújtott szakdolgozatban a hallgatónak tanúsítania kell, hogy 
tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom feldolgozásával képes a tanult ismeretanyag önálló 
alkalmazására, valamint jártas a hazai és nemzetközi szakirodalomban. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakdolgozat felépítése, szerkezete, tematikus egységei, hivatkozási rendje a nemzetközi pszichológiai 
szabványok szerint a „Publication Manual of the American Psychological Association” (APA) legutolsó 
kiadásához igazodik. A szakdolgozatban középponti helyre a saját kutatás eredményeinek elemzése kerül. A 
szakdolgozat terjedelme: 50-100 szerzıi oldal (a függeléken kívül). Témájáról 800-1000 karakter terjedelmő, 
angol nyelvő összefoglalót is el kell készíteni. A szakdolgozatot minden mellékletével és dokumentumával 
együtt (adatok, képek, filmek, kérdıívek stb.) elektronikus formában (CD, DVD) is be kell nyújtani a 
záróvizsgára bocsátás elıtti, a képzés vezetıi által írásban kihirdetett idıpontban. A hallgató tudomásul veszi, 
hogy kutatási adatai a forrás megjelölésével újraelemzést tárgyát képezhetik. Formai hiányosságok vagy 
plágium esetén a szakdolgozat elfogadhatatlannak minısül. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Szakdolgozatot csak a témavezetıvel egyeztetett, kifejezéspszichológiai témából lehet írni, és a kutatási tervet 
a szakdolgozati kutatószemináriumon kell prezentálni. 

Ajánlott irodalom: 
Lásd a szakdolgozati kutatószeminárium ajánlott irodalomait. 
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Záróvizsga 

 
Tantárgy felelıse: 

Dr. Vass Zoltán 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz/ısz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsgára bocsátás feltétele a négy félév valamennyi tanegységének sikeres teljesítése és a szakdolgozat 
elkészítése. A szakdolgozatot a témavezetı és egy opponens írásban minısíti. A szakdolgozat minısítése a két 
bíráló által adott érdemjegy átlaga. A hallgató csak elfogadott (elégtelennél jobb) szakdolgozat alapján 
bocsátható záróvizsgára. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki teljesítette az államvizsgára való jelentkezés feltételeit, azaz minden 
tanegységet sikeresen elvégzett, szakdolgozatát benyújtotta és a szakdolgozat a két bíráló értékelése alapján 
elfogadásra került. Valamennyi tanegységben érvényes, elégségesnél jobb jeggyel kell rendelkeznie.  
A záróvizsga két részbıl áll:  
a) Gyakorlati záróvizsga: a szakdolgozat védése 
A szakdolgozatban dokumentált kifejezéspszichológiai kutatás diszkussziója és megvédése. A hallgató ehhez 
20 perc idıtartamú PowerPoint (ppt) prezentációt készít. A ppt prezentációt legkésıbb 1 héttel a gyakorlati 
záróvizsga elıtt elektronikus adathordozón be kell nyújtani. A gyakorlati vizsgát ötfokozatú érdemjeggyel kell 
értékelni. 
b) Elméleti záróvizsga 
Szóbeli vizsga a szakdolgozatban foglalt szakmai kérdéskör teljes elméleti hátterére vonatkozó tudásról. A 
vizsgázó a szóbeli teljesítmény alapján ötfokozatú elméleti záróvizsga-jegyet kap. 
Az összesített minısítést az alábbi teljesítmények átlagából kell kiszámítani: 
1) A kifejezéspszichológiai szigorlat érdemjegye 
2) A szakdolgozat eredménye 
3) A gyakorlati záróvizsga eredménye  
4) Az elméleti záróvizsga eredménye 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
· A szak tantárgyainak tematikái. 

Ajánlott irodalom: 
A szak tantárgyainak ajánlott irodalmai. 
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8.4. MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTİ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Mentálhigiénés segítı szakirányú továbbképzési szak 
A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Mentálhigiénés segítı szakember 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
  
 

 
8.4.1. Mintatanterv mentálhigiénés segítı szakirányú továbbképzési szakos hallgatók számára 

 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

SZAK/SZAKIRÁNY TÖRZSTÁRGYAI 

K Bevezetés a mentálhigiénébe 
1.  

MEHB 
01 

- 20/v/6    

K Fejlıdéslélektan 1.  
MEHB 

02 
- 20/v/6    

K Lelki zavarok 1. 
MEHB 

03 
- 10/v/4    

K Segítı beszélgetés 1.  
MEHB 

04 
- 20/é/6    

K Terepmunka 
MEHB 

05 
- 10/é/4    

K 
Lelki jelenségek tükrözıdése 
(film) 

MEHB 
06 

- 15/é/4    

 Összesítés:   
50/v/16 
45/é/14 

   

 

K 
Bevezetés a mentálhigiénébe 
2. 

MEHB 
07 

-  20/v/6   

K Fejlıdéslélektan 2. 
MEHB 

08 
-  10/v/4   

K Lelki zavarok 2. 
MEHB 

09 
-  16/v/4   

K Hivatásetika 
MEHB 

10 
-  4/é/2   

K 
Lelki jelenségek tükrözıdése 
(film) 

MEHB 
11 

-  15/é/4   

K Segítı beszélgetés 2. 
MEHB 

12 
-  20/é/6   

K Mentálhigiénés projekt 1.  
MEHB 

13 
-  10/é/4   

 Összesítés:    
46/v/14 
49/é/16 

  

 
K Mentálhigiénés jelenségek 1. MEHB -   20/v/6  
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14 

K Segítı beszélgetés 3. 
MEHB 

15 
-   20/é/6  

K Esetmegbeszélés 1.  
MEHB 

16 
-   20/é/6  

K Mentálhigiénés projekt 2. 
MEHB 

17 
-   30/é/6  

K 
Fejlıdéslélektan és lelki 
zavarok 

MEHB 
18 

-   0/sz/6  

 Összesítés:     
20/v/6 
70/é/18 
0/sz/6 

 

 

K Mentálhigiénés jelenségek 2. 
MEHB 

19 
-    20/v/6 

K Segítı beszélgetés 4. 
MEHB 

20 
-    20/é/6 

K Esetmegbeszélés 2. 
MEHB 

21 
-    30/é/6 

K Mentálhigiénés projekt 3. 
MEHB 

22 
-    10/é/3 

K Szakdolgozati konzultáció 
MEHB 

23 
-    10/é/1 

K 
Bevezetés a mentálhigiénébe 
és mentálhigiénés jelenségek 

MEHB 
24 

-    0/sz/6 

K Szakdolgozat 
MEHB 

25 
-    0/é/2 

K Államvizsga 
MEHB 

26 
-    0/áv/0 

 Összesítés:      

20/v/6 
70/é/18 
0/sz/6 
0/áv/0 

 Összesítés:   
50/v/16 
45/é/14 

46/v/14 
39/é/16 

20/v/6 
70/é/18 
0/v/6 

20/v/6 
70/é/18 
0/sz/6 
0/áv/0 

RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 95 95 90 90 
Vizsgák száma 3 3 2 3 
Szigorlatok száma - - 1 1 
Félévközi jegyek száma 3 4 3 4 
Összes felkínált kredit 30 30 30 30 
Javasolt kreditmennyiség 30 30 30 30 
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8.4.2. Mentálhigiénés segítı szakirányú továbbképzés szak tantárgytematikái 

 
MEHB O1 Bevezetés a mentálhigiénébe 1. 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 

Féléves óraszám: 
L: 20 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
  
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É/V 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév:  
I.  
 

Értékelés 
módszere: 

kurzuszáró 
dolgozat + 
kollokvium 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület 
bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai „közös 
nyelv” kimunkálása. A legfontosabb mentálhigiénés színterek jellemzı folyamatainak, lehetséges lelki 
egészségi hatásainak áttekintése. Az elıadások témáinak és a saját tapasztalatok szemináriumi feldolgozása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A képzési program céljainak, tematikájának, módszereinek és szerkezetének ismertetése. Az egészség, lelki 
egészség és a mentálhigiéné fogalmai. A mentálhigiéné fıbb történeti modelljei. Közösségek Támogató 
Hálózata Caplan nyomán. Iskola, iskolarendszer, mint mentálhigiénés színtér. Az iskola, mint támogató 
intézmény, a tanári pálya, mint segítı hivatás. Média, mint mentálhigiénés színtér. A média funkciói, a média 
tartalmak hatásmechanizmusa a lelki egészség tükrében. Pszichés szükségletek, a csoport és a közösség 
fogalmai, csoportok és közösségek, mint a pszichés szükségletek kielégítésének színterei. Önsegítı csoportok 
és mozgalmak: történeti és kulturális gyökerek. Önsegítı csoportok mőködésének jellemzıi. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Aktív szemináriumi részvétel, megelızı szakmai tapasztalatok elemzése az elıadások tükrében 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest 
• Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest 
• Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 
• Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés 

képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, 
Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• A mentálhigiéné, a segítı szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai 

Pszichológiai  
• Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, 1994. december 
• Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet – gyakorlat – képzés – kutatás. Animula, Budapest 
• Beöthy, M. A., Buza, D., Grezsa, F. (1997, szerk.): A média szerepe a mentálhigiénében - a mentálhigiéné 

esélye  
• a médiában. MTV Rt. Telehír, Budapest 
• Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest 
• Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 

99/1-2, pp.  
• 24 – 37. 
• Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat 
• Hartai, L. (2002, szerk.): Mozgóképkorszak – médiatudatosság. Országos Közoktatási Intézet - Magyar  
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• Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület, Budapest 
• Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina, Budapest 
• Tévé elıtt védtelenül? Fordulópont, 1999/1. (Tematikus szám) 
• Tomcsányi, T, Csáky, P, R. (2001): Tanulható-e a lelki egészség? Új Pedagógiai Szemle 2001/5. 
• Tomcsányi, T. (2002): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Animula, Budapest 
• Tringer, L. (1985): A mentálhigiénés szolgálat alternatív formái. Alkohológia 1985/2. 
• Vetró, Á., Csapó, Á. (1991): A televízió és a gyermek. Animula, Budapest 
• Vevık az erıszakra? Fordulópont, 1999/5 - 6.  (Tematikus szám) 
 

 
 
 
 

MEHB 02 Fejlıdéslélektan 1. 
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 20 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É/V 

 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter, Dr. 
Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés 
féléve:  

 
ıszi 

 
 

Ajánlott félév:  
I. 
 

Értékelés módszere: 
kurzuszáró 

dolgozat+kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egészséges személyiség fejlıdésének és funkcióinak megismerése a fogantatástól (magzati élet), illetve a 
megszületéstıl a serdülıkoron át az öregkorig, majd a halálig. A fejlıdéslélektant elsısorban a tárgykapcsolat-
elmélet fogalmi körében tárgyalja, a személyiségfejlıdés legfontosabb jellemzıit, illetve krízispontjait, a szülıi 
szerep gyermeki személyiségfejlıdésére kifejtett hatásaival. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A fejlıdés alapkérdései, A tárgykapcsolat-elmélet alapfogalmai, párválasztás és családalapítás szempontjai. 
Tárgykapcsolat fejlıdési szakaszai, fázisai. az újszülött képességei. Pszichológiai mechanizmusok, óvodáskor 
és a látencia idıszaka. Serdülıkor. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szakirodalom feldolgozása egy-egy kiselıadás formájában, amelyre a hallgatók együttmőködve 

készülnek fel. 
• Saját megfigyelési tapasztalatok elhelyezése a tárgykapcsolat elmélet rendszerében 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (2000): Fejlıdéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. 
• Buda, B. (1986): A személyiségfejlıdés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
• Cole, M.- Cole, S. R. (2006): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 
• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Carver, C. S, - Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp. 
• Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest 
• Frenkl, S., - Rajnik, M. (2002): Életesemények a fejlıdéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) 

Alapítvány,  
• Semmelwies Egyetem - TF, Budapest 
• Mérei, F., - V. Binét, Á. (1975): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest 
• Ranschburg, J. (1984): Szeretet, erkölcs autonómia. Gondolat, Budapest 
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• Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. 
• Szakács, F, - Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest  
• Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest 

 
 
 

MEHB 03 Lelki zavarok 1.  
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 10 + 0 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É/V 

 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés 
féléve:  

 
ıszi 

 
 

Ajánlott félév:  
I. 
 

Értékelés módszere: 
kurzuszáró 

dolgozat+kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Alapszinten szerezzenek kellı ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és pato-
pszichológiai jelenségekrıl. Ismerjék meg a legfontosabb magyarázó modelleket, s a legújabb – DSM IV. 
szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket 
felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelıbb 
segítséget. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Normalitás – egészség – betegség kérdései, diszfunkcionális családi mőködés általános jellemzıi. 
Pszichopatológiai modellek. Szorongásos zavarok, stressz-zavarok. Fóbiák, pánik és kényszeres zavarok. 
Elhárító mechanizmusok 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumokon a hallgatók reflektálják az elıadások anyagát, élményszerően modellálnak bizonyos 

jellemzı és a tárgy szempontjából releváns viselkedésbeli megnyilvánulásokat, illetve szakirodalmat 
dolgoznak fel. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei – Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest 
• Török, Sz. (2003, szerk.): Életesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis 
• Egyetem TF, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest 
• Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest 
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 
• Freud, S. (1992): A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi, Budapest 
• Füredi, J. - Németh, A., - Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina 

Könyvkiadó,  
• Budapest 
• Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
• Kopp, M., - Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest 
• Németh, A. (2003): Pszichiátria – másképp. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest  
• Szabó, E. (1995): A segítı kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelı 1995/31. évf. 

/4. pp  
• 23-39.  
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó,  
• Budapest  
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• Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának körébıl. 
Magvetı 

•  Kiadó, Budapest 
 

 
 
 

MEHB 04 Segítı beszélgetés 1. 
Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 20 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Victor 
István, Édes Tünde, 
Vaski Ferenc, 
Matolcsi-Papp 
Zoltán, Koval 
Erzsébet, Horváth 
Péter, Simon 
Gabriella 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév:  
I. 
 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A face to face, „itt és most” keletkezı saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben 
megtapasztalt és gyakorolt segítı kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett „non-direktív 
segítı beszélgetés” (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú 
megbeszélések 
Demonstrációk, saját segítı kapcsolat kommunikációjának elemzése, az empátiakészség fejlesztése érdekében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bemutatkozás – csoportszerzıdés – az együttmőködés szabályai – a személyközpontú, humanisztikus 
pszichológia alapelvei. Érzékenyítı, encounter - gyakorlatok – érzelmek megjelenése a kommunikációban. 
Verbális és nonverbális elemek - érzelmek megfogalmazása. Vak kísérés – a gyakorlat reflexiója – szerepek a 
segítıkapcsolatban, segítı szerepben gyakorolt segítı kapcsolati szituációk elemzése. A szakmaiság sajátos 
követelményei. Beszélgetések elemzése, kérdések szerepe. A kliens szerep megélése szerepcserében. Segítı 
beszélgetésekrıl készített jegyzıkönyvek reflektálása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Folyamatos segítı kapcsolati munka, dokumentáció készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest 
• Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelıknek, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítı beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló 

füzetek,  
• MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Tringer, L. (1998): A gyógyító beszélgetés. HIETE. Budapest 
• Vanesse, A. (1993): Hallgatástól a meghallgatásig. LESZ - Animula Egyesület, Budapest 
• Gordon, Th.: T.E.T. A tanári hatékonyság tanulása. Gondolat, Budapest  
• Jálics, F. (1995): Testvéreink hite. Korda Kiadó, Kecskemét 
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MEHB O5 Terepmunka 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 10 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, Farkas 
Magdolna 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi               
 
 

Ajánlott félév:  
I. 
 

Értékelés 
módszere: 

Terepmunka 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók - elıre megadott, illetve közösen kidolgozott szempontok szerint - hivatásos, vagy civil segítı 
intézményekbe, szervezetekbe látogatnak el, leírják azok jellemzıit, különös tekintettel a szolgálat céljaira, 
szervezeti felépítésére, a stáb belsı viszonyaira, a fölmerülı problémák gyakori kezelési módjaira, illetve a 
stáb és az ügyfelek kapcsolatának sajátosságaira.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A „terep” fogalma, meglátogatandó színterek rögzítése, a tereplátogatási program meghatározása. A „terep” 
leírásához szükséges szempontok összegyőjtése. Az egyes tereptípusokkal kapcsolatban észlelt legfontosabb 
jellemzık alapján a szükségesnek ítélt változások, fejlıdési pontok meghatározása. A lehetséges változások 
céljainak, feltételeinek megbeszélése alcsoportokban. Összegzés plenárisan. A saját munkahely (szolgálati 
hely) legfontosabb jellemzıi. Ismeretek és jártasság szerzése a mentálhigiénés szempontok felismerésében 
különbözı színtereken. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az írásos formában rögzített tapasztalatok feldolgozása a tanulmányi csoportokban történik. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Grezsa, F. (2008): Szempontok a terepgyakorlat feladatához. Kézirat. 

Ajánlott irodalom: 
• A hallgatók által készített beszámolók 
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MEHB O6 Lelki jelenségek tükrözıdése (film) 1. 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 15 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, Farkas 
Magdolna 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév:  
I.  
 

Értékelés 
módszere: 
interaktív 

részvétel, közös 
értékelés 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók mővészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerő benyomásokat jellemzı lelki – 
pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekrıl. A keletkezı 
érzelmek feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Fejlıdés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak mővészi megjelenítését ábrázoló 
filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DVD filmek:  
• Carl Rogers: Glória interjú dokumentumfilm  
• Woyzeck: Szász János, 1994 
• Witman fiúk: Szász János, 1997 
• Cápafióka: Agnes Merlet, 1994 
• Madárka: Alan Parker, 1984 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

MEHB 07 Bevezetés a mentálhigiénébe 2. 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 20 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Grezsa Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
             
          tavaszi 

 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület 
bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai „közös 
nyelv” kimunkálása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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Család, mint mentálhigiénés színtér, a család funkciói, kommunikáció a családban. Az istenhit, a spiritualitás 
lelki egészségi hatásai, összefüggései, valláslélektani alapismeretek. Egyházak és vallási közösségek, mint 
mentálhigiénés színterek, egyházi keretben zajló közösségi segítı programok. Internet, mint mentálhigiénés 
színtér. Az internet alkalmazási lehetıségei a mentálhigiénés segítı kapcsolatban, internetes tanácsadás: 
kontextuális jellemzık. Csoportdinamika: legfontosabb csoportdinamikai jelenségek, csoportfejlıdés 
szakaszai, hatalom és vezetés a csoportokban. Mentálhigiénés segítı kapcsolat. Jellemzık, feltételek, a segítı 
hivatás mővelésének kockázatai: segítı és kiégési tünetcsoportok. Saját tapasztalatok a segítıi hivatásban – a 
segítı és kiégési problematika tükrében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom feldolgozása. Aktív részvétel a szemináriumokon. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest 
• Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest, 
• Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 
• Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés 

képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, 
Budapest 

• Családi fotók 
• Burnout kérdıív 

Ajánlott irodalom: 
• A mentálhigiéné, a segítı szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai 

Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, 1994. 
december 

• Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet – gyakorlat – képzés – kutatás. Animula, Budapest 
• Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest 
• Fekete, S. (1991): Segítı foglalkozások kockázatai - helfer szindróma és burnout jelenség. Psychiatria 

Hungarica, VI/1. 
• Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 

99/1-2, pp. 24 – 37. 
• Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat 
• Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina, Budapest 
• Tomcsányi, T, Csáky, P, R. (2001): Tanulható-e a lelki egészség? Új Pedagógiai Szemle 2001/5. 
• Tomcsányi, T. (2002): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Animula, Budapest 
• Tringer, L. (1985): A mentálhigiénés szolgálat alternatív formái. Alkohológia 1985/2. 

 
MEHB 08 Fejlıdéslélektan 2. 

Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 10 + 0 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
„Bölcsek a bölcsıben”, valamint a pszichés funkciók sajátossága. Elhárító mechanizmusok, családi dinamika. 
A serdülı kapcsolatai, krízisek, családi dinamika. Felnıttkor és felnıttkori szerepek. Öregedés, öregség, 
életútelemzés, halál és gyász. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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• Szakirodalom feldolgozása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E. (2000): Fejlıdéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. 
• Buda, B. (1986): A személyiségfejlıdés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 
• Cole, M.-Cole, S. R. (2006): Fejlıdéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 
• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Carver, C. S, Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp. 
• Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest 
• Frenkl, S, Rajnik, M. (2002): Életesemények a fejlıdéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) 

Alapítvány, Semmelwies Egyetem - TF, Budapest 
• Polcz, Alaine (1986): Gyászban lenni. Valóság, 1986/11. 
• Riemann, F. (1987): Az öregedés mővészete. Helikon Kiadó, Budapest 
• Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. 
• Szakács, F, Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 
• Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest 

 
 
 
 

MEHB 09 Lelki zavarok 2. 
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Alapszinten szerezzenek kellı ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és pato-
pszichológiai jelenségekrıl. Ismerjék meg a legfontosabb magyarázó modelleket, s a legújabb – DSM IV. 
szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket 
felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelıbb 
segítség 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Hangulatzavarok; Elhárító mechanizmusok; serdülıkori zavarok, szkizofréniák, paranoid kórképek; 
Személyiségzavarok, személyiségfejlesztı csoportok, csoportterápiák; Evési zavarok, pszicho-fiziológiai és 
szomatikus zavarok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemináriumokon a hallgatók reflektálják az elıadások anyagát, élményszerően modellálnak bizonyos 

jellemzı és a tárgy szempontjából releváns viselkedésbeli megnyilvánulásokat, illetve szakirodalmat 
dolgoznak fel. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei – Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest 
• Török, Sz. (2003, szerk.): Életesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis 

Egyetem TF, Budapest 
Ajánlott irodalom: 
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• Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest 
• Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest 
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 
• Füredi, J, Németh, A, Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina 

Könyvkiadó, Budapest 
• Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
• Kopp, M, Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest 
• Sontag, S. (1983): A betegség, mint metafora. Európa Kiadó? Budapest 
• Szabó, E. (1995): A segítı kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelı 1995/31. évf. 

/4. pp 23-39. 
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, 

Budapest 
• Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának körébıl. 

Magvetı Kiadó, Budapest 
 



 

| 968 | 

 

 
MEHB 10 Hivatásetika 

Tantárgy felelıse: 
Herr Nikoletta 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 4 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Herr Nikoletta 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 
interaktív 

részvétel/aláírás 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja:  
A hallgatók ismerjék meg a gyakorlati filozófia jelentıségét és hatását a különféle életszakaszokra. Legyen 
rálátásuk az ember antropológia sajátosságaira. Igazodjanak el az etika alapvetı irányzatai között. Legyenek 
képesek a hivatásszerepben is felismerni a cselekvés etikai motivációit és hivatásetikai követelményeit. Az 
etikai alapfogalmainak, jellemzı dilemmáinak, valamint a hivatásetikai követelményeinek megismertetése.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az érték és érdek konfliktusainak felismerése, az etikailag „morális” és „immorális” cselekedetek közötti 
határok 
 A segítés és a segítı etikája, a pontosan definiáló törvényetika megtévesztı biztonsága, az önmagára 
hagyatkozó lelkiismeret. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Interaktív részvétel a szemináriumokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Comte-Sponville, A. (2005): Kis könyv nagy erényekrıl. Osiris Kiadó, Budapest 
• Boros, J. (2007): Mi az Etika? I-II. In: Iskolakultúra, 2007/ 3 és 4. szám 
• Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest 

Ajánlott irodalom: 
• Nyíri, T. (1994): Alapvetı etika. Szent István Társulat, Budapest  
• Fisher, R. (2003): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsrıl, erényekrıl. Mőszaki Könyvkiadó, 

Budapest, pp. 5-45. 
• Baumann, S. (2001): Az engedelmesség etikája. In: A modernitás és a holokauszt. Új Mandátum Kiadó, 

Budapest, pp. 213-277. 
 

MEHB 11 Lelki jelenségek tükrözıdése (film) 2. 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 15 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja:  

É 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 
interaktív 

részvétel, közös 
értékelés, aláírás 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók mővészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerő benyomásokat jellemzı lelki – 
pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekrıl. A keletkezı 
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érzelmek feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Fejlıdés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak mővészi megjelenítését ábrázoló 
filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Részvétel 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• DVD filmek 
• A leningrádi pályaudvar gyermekei: Hanna Polak, Andrzej Celinski, 2004 
• Ragyogás: Stanley Kubrick, 1980  
• Tősarok: Pedro Almodóvar, 1991 
• Nevelj hollót: Carlos saura, 1976 
• Hosszú alkony: Janisch Attila, 1997 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

MEHB 12 Segítı beszélgetés 2. 
Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 20 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Victor 
István, Édes Tünde, 
Vaski Ferenc 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A face to face, „itt és most” keletkezı saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben 
megtapasztalt és gyakorolt segítı kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett „non-direktív 
segítı beszélgetés” (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú 
megbeszélések 
Demonstrációk, saját segítı kapcsolat kommunikációjának elemzése, az empátiakészség fejlesztése érdekében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Encounter gyakorlatok. Segítı, kliens és megfigyelı szerep megtapasztalása: empátia labor szerepcserével; 
Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzıkönyvek alapján: szövegelemzés megadott szempontok alapján; 
segítı beszélgetésekrıl készített jegyzıkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések 
megfigyelése és elemzése a kommunikáció szempontjából. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Folyamatos segítı kapcsolati munka, dokumentáció készítése, videofelvétel, saját segítı kapcsolat 

protokolljai 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest 
• Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelıknek, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítı beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló 

füzetek,    
•  MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest 
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Ajánlott irodalom: 
• Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest 
• Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítı találkozások. Híd Családsegítı Központ, 

Budapest.  
• 1991 
• Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl. Bárczy G.  
• Gyógypedagógiai Fıiskola – TF, Budapest 
• Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia  gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest 
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MEHB 13 Mentálhigiénés projekt 1. 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 10 

Kredit:  
4 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
II. 

 

Értékelés 
módszere: 

munkanapló 
benyújtása 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, 
ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A 
hallgatók a tárgy oktatásának elsı félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt 
fogalmával és legfontosabb kritériumaival 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Szükségletek és szükségletfelmérés módszerei; A 
programtervezés lépései; Monitorozás – kiértékelés legfontosabb szempontjai; Együttmőködés, team munka 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Saját tevékenységi kör feltérképezése mentálhigiénés szemléletben projektmunka céljából 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): 

Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, 
gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 117-131 

• Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés 
képzés stúdiumkísérı projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis 
Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd 
(Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 132-173. 

Ajánlott irodalom: 
• Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, 

tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 
Budapest 
 
 

MEHB 14 Mentálhigiénés jelenségek 1. 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 20 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév: 
III. 

 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia – mint társadalomtudományok 
– legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzıbb 
szociálpszichológiai jelenségekrıl, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák 
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kialakulásának társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat. ének, és hatékony 
kezelésének legfontosabb alapelveit. A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL 
módszer segítségével) reflektálják a tárgyalt jelenségeket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A társadalomtudományok kialakulása, fıbb ágazatai, azok legfontosabb jellemzıi. Szociológiai alapismeretek 
és modellek. A szociológia tárgya, fıbb módszerei. A szociálpszichológia kialakulása. Legfontosabb deviancia 
formák – ezekkel kapcsolatos személyes tapasztalatok feldolgozása alcsoportokban, visszajelzés plenárisan.  
Devianciák, deviancia modellek, a szerep fogalma, betegszerep, medikalizáció – pszichiatrizáció, az orvoshoz 
fordulás feltételei. Hétköznapi szociálpszichológiai jelenségek (feladatlista) kitöltése alcsoportokban, 
megvitatás plenárisan és akváriumi helyzetben. Egyszerő szövegértési megoldása egyénileg és társas 
helyzetben – megbeszélés plenárisan.  
Társas befolyásolás, társas serkentés és gátlás, reakciótípusok, konformitás, vezetés, vezetési stílusok, 
kommunikáció, meggyızés, hitelesség. Személyészleléssel, annak pontosságával kapcsolatos egyéni és 
csoportos feladatok. Személyészlelés, burkolt személyiségelméletek, benyomás kialakulása, attribúció 
elméletek, attribúciós torzítások, én-attribúciók. Elıítélet/agresszió fogalmai, hétköznapi megjelenési formáik, 
ezekre adott személyes reakciók – témafeldolgozás PBL módszerrel alcsoportokban, összegzés plenárisan. 
Portréfilm megtekintése (Aronson) – megbeszélés. Elıítélet / agresszió, háttértényezık, mérséklés lehetıségei. 
Frusztráció, depriváció, agresszió összefüggései. Agresszió modellek.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Részvétel  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat. 

Ajánlott irodalom: 
• Andorka, R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest 
• Aronson, E. (2000): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
• Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest 
• Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson (1995, szerk.): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest 
• Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest 
• Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek 

 
MEHB 15 Segítı beszélgetés 3. 

Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 20 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Victor 
István, Édes Tünde, 
Vaski Ferenc 

 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév: 
III. 

 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A face to face, „itt és most” keletkezı saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben 
megtapasztalt és gyakorolt segítı kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett „non-direktív 
segítı beszélgetés” (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú 
megbeszélések 
Demonstrációk, saját segítı kapcsolat kommunikációjának elemzése, az empátiakészség fejlesztése érdekében. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Encounter gyakorlatok. A mozdulatok, a térközszabályozás a beszélgetésvezetésben, demonstrációk a 
segítıkapcsolat dinamikája. Kontraindikációk; Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzıkönyvek alapján: 
szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítı beszélgetésekrıl készített jegyzıkönyvek reflektálása 
kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése a kapcsolat dinamikája  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Folyamatos segítı kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest 
• Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés – Pszichológia nevelıknek, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítı beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló 

füzetek,  
• MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest 
• Video felvétel, saját segítı kapcsolat protokolljai  

Ajánlott irodalom: 
• Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest 
• Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítı találkozások. Híd Családsegítı Központ,  
• Budapest. 1991 
• Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl. Bárczy G.  
• Gyógypedagógiai Fıiskola – TF, Budapest 
• Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia  gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest 

 
 
 
 

MEHB 16 Esetmegbeszélés 1. 
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 20 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Herr 
Nikoletta Édes 
Tünde, Vaski Ferenc 

 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév: 
III. 

 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgató, mint esetvezetı (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdı, de alapvetıen 
egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, 
bıvüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erısödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. 
A hallgatók plenárisan mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az „eset” definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens – segítı 
kapcsolatában „ott és akkor” megélt, megjelenített élmény, emlék, történés „itt és most” megjelenített anyaga 
alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább 
annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzése.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet dokumentál és a csoportmunkában reflektál. 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Grezsa F.–Takács P. (2005, szerk.): „Még ép a roncs ág” - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek 

dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. 
Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, 

Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest  
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest 
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MEHB 17 Mentálhigiénés projekt 2. 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 30 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter, 
Bertalan Csilla, 
Horváth Péter, Herr 
Nikoletta, 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév: 
III. 

 

Értékelés 
módszere: 

munkanapló és 
mentálhigiénés 

projekt terv 
benyújtása 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, 
ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A 
hallgatók a tárgy oktatásának elsı félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt 
fogalmával és legfontosabb kritériumaival. A második félévben a hallgatók saját projektet terveznek. 
Tapasztalatokat szereznek a projekttervezésrıl, team-munkáról.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Változást, változtatást igénylı jelenségek, állapotok. 
Szükségletek, szükségletfelmérés lehetıségei, módszerei. A saját programtervezés lépései; Monitorozás – 
kiértékelés legfontosabb szempontjai: Célok, célcsoportok. Célmeghatározás és annak kritériumai 
Együttmőködés, team munka. Munkanaplók, egyéni haladás ellenırzése. Projekt terv benyújtása, értékelése.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Saját tevékenységi körben projektmunka tervezése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): 

Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, 
gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 117-131 

• Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés 
képzés stúdiumkísérı projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis 
Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd 
(Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 132-173. 

Ajánlott irodalom: 
• Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, 

tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 
Budapest 
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MEHB 18 Fejlıdéslélektan és lelki zavarok 
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

ıszi 
 
 

Ajánlott félév: 
III. 

 

Értékelés 
módszere: 
összevont 
szigorlat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MEHB 19 Mentálhigiénés jelenségek 2. 
Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 20 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés módszere: 
kollokvium 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia – mint társadalomtudományok – 
legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzıbb 
szociálpszichológiai jelenségekrıl, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák kialakulásának 
társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat. és hatékony kezelésének legfontosabb 
alapelveit. A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL módszer segítségével) 
reflektálják a tárgyalt jelenségeket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Krízis, krízisállapotok: fogalomértelmezés, tipológia, intervenciós lehetıségek. Öngyilkossági krízis, öngyilkosság: 
jelenség, háttértényezık, preszuicidális szindróma, intervenció; Az alkoholfüggıség jelensége, háttértényezık, 
prevenciós és intervenciós lehetıségek; A társfüggıség fogalma, háttértényezıi, intervenciós lehetıségek. 
Társfüggıség: fogalomértelmezés, „társfüggıségi helyzetek” lehetséges típusai; Kábítószer-használat és kábítószer-
függıség: jellemzık, háttértényezık, megelızési és kezelési lehetıségek. A drogrehabilitáció folyamata; A segítı 
segítése, segítı hivatások, szakmai személyiség – speciális megterhelıdések, coping lehetıségek, szupervízió, mint 
hivatásgondozás, a segítı segítésének lehetısége 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Szakirodalom feldolgozása; szemináriumi részvétel, Személyes találkozás, interjúk szenvedélybetegekkel 
• Búcsúlevelek elemzése 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Németh, A, Gerevich, J. (2000, szerk.): Addikciók. Medicina, Budapest 
• Buda, B. (1997): Az öngyilkosság. Animula Egyesület, Budapest 
• Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat. 
• Kopp, M., Skrapski, Á. (1995).: Magyar Lelkiállapot. Végeken Kiadó, Budapest 

Ajánlott irodalom: 

 
 

• Aszmann, A. (1995, szerk.): Serdülık egészségi állapota, egészségmagatartása. Új Aranyhíd 
• Bácskai, E, Gerevich, J. (1997): Ifjúság és drogfogyasztás. Animula, Budapest 
• Buda, B. (1996, szerk.): Alkohol és szexualitás. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest 
• Demetrovics, Zs. 2001): Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein, L’Harmattan, Budapest 
• Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest 
• Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest 
• Grezsa, F. (2008): Lelkület – önazonosság – nemzeti felemelkedés. Nagyvilág, LIII/7, pp. 717-729. 
• Grezsa, F. (2001, szerk.): A magyar Teréz anya – In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre  
• Alapítvány. Budapest 
• Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest 
• Kézdi, B. (1995): A negatív kód - Kultúra és öngyilkosság. Pro Pannonia Kiadói Alap, Pécs 
• Margitta, N. (1994, szerk.): Narkósok szülei vagyunk, Mátrix Egyesület, Budapest 
• Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek 
• Telkes, J. (1984): A kríziskoncepció, a családszemlélet és a kölcsönös segítségnyújtás elve a 

mentálhigiénében,  
• Alkohológia, 4-20. 
• Valkai, Zs. (1986): Miért isznak a nık? Magvetı Kiadó, Budapest 
• Valkai, Zs. (1999): Alkoholmámorban. In: Járó Katalin: Játszmák nélkül (226-246. old) Osiris Kiadó, 

Budapest 

 
 

MEHB 20 Segítı beszélgetés 4. 
Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 20 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Dr. Grezsa Ferenc, 
Takács Péter, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Victor 
István, Édes 
Erzsébet Tünde, 
Vaski Ferenc, 
Matolcsi-Papp 
Zoltán, Koval 
Erzsébet, Simon 
Gabriella, Horváth 
Péter 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A face to face, „itt és most” keletkezı saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben 
megtapasztalt és gyakorolt segítı kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett „non-direktív 
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segítı beszélgetés” (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú 
megbeszélések 
Demonstrációk, saját segítı kapcsolat kommunikációjának elemzése, az empátiakészség fejlesztése érdekében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Encounter gyakorlatok. A segítı kapcsolat vörös fonala. A kliens ellenállásának megjelenése, a segítı reakciói, 
a beszélgetésvezetésben, demonstrációk, a segítıkapcsolat dinamikája. Saját kliens kapcsolat reflektálása a 
jegyzıkönyvek alapján: szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítı beszélgetésekrıl készített 
jegyzıkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése, a 
kapcsolat dinamikája lezárása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Folyamatos segítı kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest 
• Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés – Pszichológia nevelıknek, Tankönyvkiadó, Budapest 
• Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítı beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló 

füzetek,        
• MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest 
• Videofelvétel, saját segítı kapcsolat protokolljai  

Ajánlott irodalom: 
• Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest 
• Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítı találkozások. Híd Családsegítı Központ, 

Budapest.  
• 1991 
• Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl. Bárczy G.  
• Gyógypedagógiai Fıiskola – TF, Budapest 
• Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest 

 
 

MEHB 21 Esetmegbeszélés 2. 
Tantárgy felelıse: 
Takács Péter 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 30 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Péter, Farkas 
Magdolna, Dr. 
Grezsa Ferenc, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Dr. Varga 
Imréné, Victor 
István, Édes Tünde, 
Vaski Ferenc, 
Matolcsi-Papp 
Zoltán, Koval 
Erzsébet, Herr 
Nikoletta, Simon 
Gabriella 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgató, mint esetvezetı (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdı, de alapvetıen 
egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, 
bıvüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erısödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. 
A hallgatók plenárisan mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az „eset” definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens – segítı 
kapcsolatában „ott és akkor” megélt, megjelenített élmény, emlék, történés „itt és most” megjelenített anyaga 
alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább 
annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzés. Az aktuális 
klienskapcsolatok problémaköre: szociálpszichológiai elemzés; fejlıdés-lélektani megközelítés; 
pszichopatológiai megközelítés; elemzés a kliens kapcsolati dinamikája szempontjából. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet dokumentál, és a csoportmunkában reflektál. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Grezsa F.–Takács P. (2005, szerk.): „Még ép a roncs ág” - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek  
• dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. (Továbbá: korábbi, e témában született 

szakdolgozatok) 
• Grezsa F.–Takács P. (2005, szerk.): „Még ép a roncs ág” - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek        
• dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, 

Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest  
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest 
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MEHB 22 Mentálhigiénés projekt 3. 

Tantárgy felelıse:  
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 10 

Kredit:  
3 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i:  
Dr. Grezsa Ferenc, 
Farkas Magdolna, 
Takács Péter, 
Bertalan Csilla, 
Horváth Péter, Herr 
Nikoletta 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 

munkanapló és 
folyamatelemzı 

jegyzıkönyv 
benyújtása 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, 
ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A 
hallgatók a tárgy oktatásának harmadik félévében az önálló projektvezetésben szereznek tapasztalatokat, 
reflektálják, bemutatják és elemzik saját mentálhigiénés projektmunkájuk folyamatát és tapasztalatait. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A projekt terv kivitelezése, a folyamat monitorizálása; sikerkritériumok, kiértékelés és annak 
szempontrendszere; a helyzet újra-meghatározása; együttmőködés, team munka; a folyamat lezárása 
benyújtása, értékelése.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Saját tevékenységi körben végzett projektmunka 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): 

Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, 
gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 117-131 

• Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés 
képzés stúdiumkísérı projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis 
Egyetemen – Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd 
(Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp. 132-173. 

Ajánlott irodalom: 
• Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen – Egy sokoldalú, 

tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 
Budapest 
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MEHB 23 Szakdolgozati konzultáció 
Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 10 

Kredit:  
1 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Farkas Magdolna, 
Polnerné Balogh 
Lujza, Édes Tünde, 
Simon Gabriella, 
Herr Nikoletta, 
Vaski Ferenc, Nyáry 
Péter, Dr. Nagyné 
Papp Izabella, Dr. 
Török Iván, Dr. 
Varga Imréné, 
Victor István, Dr. 
Varga Veronika  
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 

szakdolgozati 
elıterv 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatóknak írásos munkával kell bizonyítaniuk, hogy megfelelı mentálhigiénés szemlélettel rendelkeznek. 
A képzésen szerzett elméleti ismereteiket és gyakorlati készségeiket milyen módon tudják más szakterületek 
releváns tapasztalataival ötvözni, valamint szakmai tevékenységükben képesek az elméleti ismeretek és a 
szakirodalom integrálására. Választható területek: segítı kapcsolat, vagy közösségi alapú mentálhigiénés 
program (projekt munka) bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az utolsó félévben 3 x 2 óra plenáris csoportmunkában a hallgatók megismerik a szakdolgozattal kapcsolatos 
követelményeket, a szakdolgozat elkészítésének menetét. Ezt követıen benyújtják szakdolgozatuk elıtervét. 
Ez után a további együttmőködés megbeszélése, illetve a szakdolgozat írására való felkészülés elısegítése 
érdekében 2 x 2 órában konzultálnak témavezetıjükkel, amit 3 óra egyéni konzultáció egészít ki a 
szakdolgozati idıszakban. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei; a témavezetés folyamata; 
témaválasztás; szakmai konzultáció: az „elıterv” elemzése; az opponensi értékelés szempontjai; a munkamenet 
meghatározása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Témaválasztás, tématerv készítése, a munkarend meghatározása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szakdolgozati tájékoztató 

Ajánlott irodalom: 

• Umberto Eco (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 
• Bertáné Németh Ágnes (2002): Az irodalomkutatástól a hivatkozásig. Pécsi egyetemi Könyvtár 

kiadványai, Pécs 
• Gyurgyák János (1996): Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest 
• http:// szakdolgozat.lap.hu 
• A témavezetık ajánlása szerint 
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MEHB 24 Bevezetés a mentálhigiénébe és mentálhigiénés jelenségek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Grezsa Ferenc 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit:  
6 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 
összevont 
szigorlat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MEHB 25 Szakdolgozat 
Tantárgy felelıse: 
Farkas Magdolna 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit:  
2 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
É 
 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 

diplomaterv jegy 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MEHB 26 Államvizsga 

Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit:  
0 
 

Elıtanulmányi kötelezettség:  
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja:  
V 
 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása:  
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve:  
 

tavaszi 
 
 

Ajánlott félév:  
IV. 

 

Értékelés 
módszere: 
záróvizsga 
érdemjegy 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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8.5. SZUPERVIZOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 
 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Szupervizor szakirányú továbbképzési szak 
A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Szupervizot 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
 

8.5.1. Mintatanterv szupervizor szakirányú továbbképzési szakos hallgatók számára 
 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

Alapozó tanegységek (20 kredit) 

K A szupervíziós folyamat 
nyitása, kezdete  

TKSZ 
1111 

- 8/é/1    

K 
A segítı kapcsolat elméleti 
alapjai - alapozó 

TKSZ 
1210 

- 16/v/4    

K Rendszerszemlélet –a lapozó  
TKSZ 
1310 

- 16/v/4    

K Tanácsadás formái – alapozó  
  TKSZ 

1410 
- 16/v/4    

K 
Csoportdinamikai 
alapismeretek – alapozó  

TKSZ 
1511 

- 24/é/4    

K 
Csoportdinamikai 
alapismeretek 2.  

TKSZ 
1521 

-    12/é/3 

    32/é/5    
 Összesítés:   48/v/12   12/é/3 

Fı tárgyak (56 kredit) 

K 
A szupervízió, mint folyamat 
1.  

TKSZ 
2110 

- 16/v/4    

K A szupervízió, mint tanulás 1.  
TKSZ 
2210 

- 16/v/4    

K 
A szupervízió formái, típusai, 
alkalmazási területei 1.  

TKSZ 
2310 

- 16/v/4    

K 
A szupervízió, mint folyamat 
2.  

TKSZ 
2120 

-  12/v/4   

K A szupervízió, mint tanulás 2.  
TKSZ 
2220 

-  12/v/4   

K 
A szupervízió formái, típusai, 
alkalmazási területei 2. 

TKSZ 
2329 

-  12/sz/4   

K 
Módszertani integráció a 
szupervízióban 1.  

TKSZ 
2410 

-  12/v/4   

K  
Szupervízió az intézményben 
és szervezeti kultúra 1. 

TKSZ 
2510 

-  12/v/4   

K 
A szupervízió, mint folyamat 
3.  

TKSZ 
2130 

-   12/v/4  
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K A szupervízió, mint tanulás 3.  
TKSZ 
2230 

-   12/v/4  

K 
Módszertani integráció a 
szupervízióban 2. 

TKSZ 
2429 

-   12/sz/4  

K 
Szupervízió az intézményben 
és szervezeti kultúra 2. 

TKSZ 
2529 

-   12/sz/4  

K 
A szupervízió, mint folyamat 
4.  

TKSZ 
2140 

-    12/v/4 

K A szupervízió, mint tanulás 4. 
TKSZ 
2240 

-    16/v/4 

     12/sz/4 24/sz/8  

 Összesen:    48/v/12 48/v/16 24/v/8 
28/v/8 

 
        

Speciális tárgyak (15 kredit) 

K Terepkompetencia  
TKSZ 
3111 

- 16/é/3    

K Etika és jog a szupervízióban  
TKSZ 
3211 

-  12/é/1   

K 
Intervenciós technikák 
alkalmazása a szupervízióban 
1.  

TKSZ 
3311 

-  12/é/2   

K  Önreflektív team 1.  
TKSZ 
3411 

-  4/é/1   

K 

A szupervízió 
beilleszthetısége az 
alkalmazás különféle 
területein  

TKSZ 
3511 

-   12/é/1  

K 
Intervenciós technikák 
alkalmazása a szupervízióban 
2. 

TKSZ 
3321 

-   12/é/2  

K Önreflektív team 2. 
TKSZ 
3421 

-   4/é/1  

K 
A szupervíziós folyamat 
zárása  

TKSZ 
3611  

-    16/é/1 

K 
A hivatásszemélyiség 
önmenedzselése, stressz-
kezelés  

TKSZ 
3711 

-    16/é/1 

K Szakdolgozati konzultáció  
TKSZ 
3811 

-    4/é/1 

K Önreflektív team 3.  
TKSZ 
3431 

-    8/é/1 

        

 
Összesítés: 
 

  16/é/3 28/é/4 28/é/4 44/é/4 

Szakmai gyakorlati tárgyak (29 kredit) 

K Tanulmányi szupervízió 1.  
TKSZ 
4111 

-  0/é/2   

K Csoportos tanszupervízió 1.  
TKSZ 
4211 

-  28/é/2   

K Tanulmányi szupervízió 2. 
TKSZ 
4121 

-   0/é/2  
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K Egyéni tanszupervízió 1. 
TKSZ 
4311 

-   7/é/2  

K Tanulmányi szupervízió 3. 
TKSZ 
4131 

-   0/é/2  

K Csoportos tanszupervízió 2. 
TKSZ 
4221 

-   28/é/2  

K Tanulmányi szupervízió 4.  
TKSZ 
4141 

-    0/é/2 

K Egyéni tanszupervízió 2. 
TKSZ 
4321 

-    7/é/2 

K Csoportos tanszupervízió 3. 
TKSZ 
4231 

    28/é/2 

K Tanszupervíziós evaluáció  
TKSZ 
4411 

-    8/é/1 

K Szakdolgozat  
TKSZ 
5198 

-    0/é/10 

K Záróvizsga  
TKSZ 
5199 

-    zv 

        
 Összesítés:    28/é/4 35/é/8 43/é/17 
        
 Összesítés:    12/sz/4 24/sz/8  
    96/v/24 48/v/16 24/v/8 28/v/8 
    48/é/8 56/é/8 63/é/12 99/é/24 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

   
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 144 116 111 127 
Vizsgák száma 6 4 2 2 
Félévközi jegyek száma 3 5 7 9 
Összes felkínált kredit  1 2  
Javasolt kreditmennyiség 32 28 28 32 
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8.5.2. Szupervizor szakirányú továbbképzési szak tantárgytematikái 

 
 

TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete 
Tantárgy felelıse: 
dr. Nemes Éva 
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 8 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Gyakorlati jegy 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Gyakorlati ismeretek szerzése a szupervíziós folyamat kezdetének jellemzıirıl, saját élményő csoportmunkák 
feldolgozásán keresztül. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a szupervíziós csoportmunka indító szakaszának jellegzetességeibe vezeti be a hallgatókat. Az elsı 
egység elméleti ismereteket ad át, a továbbiakban gyakorlati, saját élményő tapasztalatokat szereznek a 
csoportos munka nyitásáról, az ismerkedés, normaalakítás szabályairól. 
Fıbb témakörök:  
• A szupervízió története, alapfogalmai 
• A szupervízió meghatározása 
• A személyiségfejlesztı kiscsoportos munkaforma jellegzetességei 
• A csoportmunka indító szakaszának jellegzetességei, a normaalakítás szabályai 
• A csoportvezetı kompetenciái 
• Ismerkedési, csoportalakítási technikák, játékok 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók ismerjék meg és alkalmazzák a legfontosabb szupervíziós szakkifejezéseket. Szerezzenek 
gyakorlati ismereteket a kiscsoportos személyiségfejlesztı munkaforma jellegzetességeirıl, kezdjenek el saját 
tapasztalataikra reflektálni.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Wellendorf, F. (1996): Megértés a szupervízióban. In: Supervisio Hungarica Füzetek I., Supervisio 

Hungarica. 
• Sárvári, Gy.:(1996): Az európai és az angolszász szupervíziós gyakorlat néhány eltérése a szupervízió 

folyamattanulásának a tükrében. In: Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica. 
Ajánlott irodalom: 
• Szınyi G. (2005): Csoportok és csoportozók. Medicina Kiadó, Bp. 
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TKSZ 1210 A segítı kapcsolat elméleti alapjai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bagdy Emıke 
Dr. Nemes Éva 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Keresztúry Emıke 
Marosszéki Emese 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A segítı kapcsolati munka alapismereteinek bemutatása és a hallgatók felkészítése, érzékenyítése a 
szupervizáltakkal való kapcsolatfelvételre. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a segítı kapcsolat pszichológiai és pszichodinamikai alapjaiba vezeti be a hallhatókat. Öt egység az 
elméleti ismereteket adja át, további kettı az ismeretek „felismerési – megtapasztalási készségét” csiszolja, 
csoportmunka keretében. 
Legfontosabb témakörök: A segítés, mint professzió, A segítı kapcsolat, mint rendszer,valamint a klienssel 
való találkozás és információelemzés lehetıségei. 
Fıbb témakörök:  
• A segítés, mint professzió 
• A segítı kapcsolat, mint rendszer 
• A humán segítı pálya modellje 
• A szakmai személyiség gondozása 
• Empátia, beleérzı képesség 
• A non direktív segítı beszélgetés módszertana 
• A kiégés folyamata, prevenció a burn-outban 
• Az exploráció helyzetei, proxemikai, nonverbális tényezıi 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók ismerjék meg a segítı kapcsolat jellegzetességeit. Tegyenek szert gyakorlati tapasztalatra a non-
direktív segítı beszélgetés technikájának használatában. Váljanak képessé klienseik megértésére és 
ítéletmentes elfogadására. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest 
• Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelıknek, Tankönyvkiadó Budapest 
• Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítı beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló 

füzetek. MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest 
• Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia  gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest 
• Tringer, L. (1998): A gyógyító beszélgetés. HIETE. Budapest 
• Vanesse, A. (1993): Hallgatástól a meghallgatásig. LESZ - Animula Egyesület, Budapest 
• Argelander, H.: Az elsı interjú. Tündérhegyi füzetek sorozat, kiadó: MPT és OORI 

Pszichoterápiás Osztálya. 
• Bagdy, E, Császár, Gy. (1979): Pszichológiai szempontok az orvosi beszélgetésben. Orvosi 

Hetilap. 120, k. 2219-2223. 
• Buda, B. (1979): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei MRT 

Szakkönyvtára, 2. Kiad. Bp.. 
• Rogers, C. R.: A terápiás kapcsolat. A jelenlegi elméletek és kutatások. In. Buda B. 

(Szerk.) Pszichoterápia. Gondolat K. Bp. 1981. 181-196. old. 
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TKSZ 1310 Rendszerszemlélet – alapozó  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi 
Piroska  
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
 

L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi 
Piroska  
Horváth Ivett 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A stúdium célja egy olyan megértési stratégia, látásmód kialakítása, amely a jelenségek részleteit és 
összefüggéseit az egésszel való kölcsönhatásban, a lehetı legszélesebb horizonton belül szeretné feltárni és 
értelmezni. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A „Bevezetés a rendszerszemléletbe” alapvetıen szemléletformáló tárgy, amely a rendszerben gondolkodás és 
észlelés filozófiai és lélektani alapjait foglalja össze, valamint a rendszerkutatás kiemelt eredményeit és 
alkalmazási területeit ismerteti meg a hallgatókkal. A hallgatók ismereteket szereznek az egyén és a rendszerek 
közötti kölcsönhatásról, a legjellemzıbb szociálpszichológiai és csoportlélektani jelenségekrıl és betekintést 
nyernek a szervezetek rendszerszemléletébe. Mindezek mellett gyakorlati eszközöket is kapnak a szervezetben 
mőködı egyén szervezethez való viszonyának megismeréséhez. 
Fıbb témakörök:  
• Az egyén és a rendszerek – Egyén – család – csoport - szervezet 
• A határok természete 
• General system theory - Ludwig Von Bertalanffy rendszerelmélete 
• A rendszerszemlélet alkalmazhatósága a szupervízióban 
• A csoport és csoportköziség 
• A szervezetek rendszerszemlélete 
• Az organogram módszer 
• „Szerepeim tortája”, munkahely-rajz mint kreatív eszközök a rendszerszemlélető szupervízióban 
• A szupervizor, mint a szupervizált rendszerének új eleme 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók a rendszerszemlélet fogalmi körében ismerjék meg a rendszerben gondolkodás és észlelés 
filozófiai és lélektani alapjait, ezeket építsék be szemléletmódjukba. Váljanak képessé arra, hogy saját 
hivatásszerepük illetékességi körén belül megfelelı módon értelmezzék a velük kapcsolatban álló kliensek 
rendszereken belüli mőködését, szerepkezelését. Egyéni segítıi, tanácsadói munkájuk minél korábbi fázisában 
legyenek képesek a saját élményben kipróbált, reflektált és elemzett kreatív módszerek gyakorlati használatára. 
Oktatási módszer: interaktív elméleti input, témaközpontú kiscsoportos munka, helyzetgyakorlatok, kreatív 
elemzı módszerek saját élményő kipróbálása, feldolgozása osztott csoportmunkában, az elıadók vezetésével.  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hézser, G. (2001): Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Kálvin K. Bp.fejezet (9-29 o.) 
• Komlósi, P. (1997): A család támogató és károsító hatásai az egyénre. In.: Gerevich J.(szerk.): Közösségi 

mentálhigéné. Animula,. 13-34.o. 
Ajánlott irodalom: 
• Hézser, G.: id. mő, B és D fejezetek. Ludewig, K. (2003): Rendszerszemlélető terápia. Coincidencia, Bp.. 

II. fejezet ( 65-120 o.) 
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• Bakacsi, Gy. (2004).: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula K. Bp.  
• Bagdy, E, Császár, Gy. (1979): Pszichológiai szempontok az orvosi beszélgetésben. Orvosi Hetilap. 120, 

k. 2219-2223. 
• Buda, B. (1979): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei MRT 

Szakkönyvtára, 2. Kiad. Bp.. 
• Rogers, C. R.: A terápiás kapcsolat. A jelenlegi elméletek és kutatások. In. Buda B. (Szerk.) 

Pszichoterápia. Gondolat K. Bp. 1981. 181-196. old. 
 
 
 
 

TKSZ 1410 Tanácsadás formái - alapozó 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Marosszéki Emese 
Keresztúry Emıke 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanácsadás fogalmi tisztázása, a legfontosabb tanácsadási munkaformák bemutatása és a szupervízió 
elhelyezése a tanácsadás rendszerében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A szupervízió napjainkra az egyik leghatékonyabb, leginnovatívabb tanácsadási munkaformává nıtte ki magát. 
A hallgatók szemlélet alakításának egyik fontos lépése, hogy a képzés alapozó szakaszában felvázoljuk az 
alkalmazott pszichológiában nagyon fontos tanácsadási rendszer történeti kialakulását, fogalmi megközelítését. 
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb tanácsadási munkaformákkal, az esetmegbeszélı 
csoporttal, tréninggel, önismereti csoporttal. Áttekintik a hasonlóságokat, különbségeket, elhelyezik a 
szupervíziót a tanácsadás rendszerében. A kurzus arra is lehetıséget nyújt, hogy a hallgatók saját élményő 
helyzetekben megtapasztalják az esetmegbeszélı csoport és a szupervízió munkaformáját. 
Fıbb témakörök: 

• A tanácsadás alapvetı formáinak áttekintése, története 
• Tréning – esetmegbeszélés – szupervízió módszertani sajátosságainak összegzése, hasonlóságok, 

különbözıségek feltérképezése. 
• Hasonlóságok és különbözıségek saját élményő, gyakorlati megtapasztalása 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók ismerjék meg a segítı kapcsolat jellegzetességeit. Tegyenek szert gyakorlati tapasztalatra a non-
direktív segítı beszélgetés technikájának használatában. Váljanak képessé klienseik megértésére és 
ítéletmentes elfogadására. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dr. Bagdy E.: Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia? Álláspontok, vélekedések.  In: 

Pszichoterápia, VI. évf., 6. sz. 1997/november. 425–431. p. 
• Edding, C.: Szupervízió – tanácsadás – szervezetfejlesztés In: Supervisio Hungarica Füzetek, 

Tanulmányok a szupervízió történetébıl I. Lippenmeier, N. (szerk.): Szemelvények a német szupervíziós 
irodalomból  Supervisio Hungarica, 1996. 

• Bagdy, E, Wiesner, E (2005): A szakmai személyiségfejlesztéssel szembeni elvárások és kritériumok.  In: 
Szupervízió egyén - csoport - szervezet, Supervisio Hungarica. 
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Ajánlott irodalom: 
• Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
• Kopp, M, Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest.  
• Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei Budapest, Animula, 1994. 
• Ritoókné Ádám, M. (szerk.) (1992): A tanácsadás pszichológiája Szöveggyőjtemény, Tankönyvkiadó.  
• Tringer, L. (1998): A gyógyító beszélgetés, Animula.  
 

 
 
 

TKSZ 1511 Csoportdinamikai alapismeretek – alapozó  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 24 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Snír Péter 
Wiesner Edina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A cél a szupervizor jelölteket rendszerezett ismeretanyag birtokába juttatni a csoportdinamika tárgykörébıl. A 
csoportlélektani, szociálpszichológiai ismeretek alkalmazott pszichológiai szempontú értelmezése, azok 
elméleti tisztázása, valamint alkalmazásuk módja a gyakorlatban. A csoportdinamika elméletének és gyakorlati 
alkalmazásának összekapcsolása, a dinamika „leolvasása” készségének kialakítása segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus értelmezi, és összefüggésbe állítja a jellemzı társadalom- és csoportlélektani jelenségeket, 
dinamikákat. Az elméleti anyag és csoportanalitikus módszerrel dolgozó csoportmunka eredményeinek 
integrációja történik saját élményen keresztül. A saját képzési csoport tapasztalataiból, dinamikájából 
kiindulva, helyzetgyakorlatokon és szabad interakciós csoportos munkatapasztalaton keresztül reflexiós 
kiscsoportos munkamódban dolgozza fel és integrálja a kurzus a szupervíziós csoportok vezetéséhez szükséges 
alapvetı csoportdinamikai ismereteket. 
Fıbb témakörök:  
• A csoportdinamika kialakulása és elméleti bázisai 
• A csoportdinamika alapfogalmai, összefüggései;  
• A csoport definíciója, formái, jellegzetességeik, A csoportfolyamat szakaszai;  
• A csoportok vizsgálatának síkjai – vertikális, horizontális metszet 
• Csoportnormák; csoportszerepek; legfıbb konfliktustípusok 
• Krízis, fordulópontok, konfliktus dinamikája 
• Hatalom, versengés, kooperáció dinamikája csoportban. 
• Vezetı/vezetık – csoporttagok viszonya és annak hatása a dinamikára 
• A csoportmunkát segítı és gátló folyamatok 
• Ellenállás, destruktív folyamatok, Raoul Schindler csoportdinamikai modellje 
• Csoportdinamikai tér-dimenziók , A csoportkompetenciák 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt jól tájékozódjon az ismeretanyagban, ismerje fel és tudja használni a gyakorlati 
munkában a csoportdinamika elemeit. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• König, O., Schattenhofer, K. (2010): Bevezetés a csoportdinamikába. 

 
Ajánlott irodalom: 
• Rudas, J.: Delfi örökösei, Kairosz, 1990 
• Szınyi, G.: Csoportok és csoportozók, Bp., Medicina, 2005. 
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• Mérei, F.: Közösségek rejtett hálózata, Bp. Osiris 2004. 
• Csepeli, Gy.: Szociálpszichológia, Bp. Osiris, 2006. 
• Irvin D. Yalom: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Bp., Animula,  
• J.& N. Simington: W. Bion klinikai munkássága, Bp, Animula, 1999. 
• Foulkes,S.H. A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei. Bp.,Animula,1999. 
• Mérei,F.,A pár és a csoport. Csoportdinamikai kísérletek gyermekeken, in :Társ és csoport, Budapest, 

Akadémiai K.,1989, 45-49. 
• Mérei, F.,Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken, in: Társ és csoport, i.m., 29-44. 
• Buda, B. (1979): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei MRT Szakkönyvtára, 2. Kiad. Bp. 
• Rogers, C. R.: A terápiás kapcsolat. A jelenlegi elméletek és kutatások. In. Buda B. (Szerk.) 

Pszichoterápia. Gondolat K. Bp. 1981. 181-196. old. 
 
 
 

TKSZ 2110 A szupervízió, mint folyamat 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Muzsnai Márta 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat   

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
a szupervizori kompetencia fejlesztése az elsı kapcsolatfelvételtıl, a szerzıdéskötésen, munkaszakaszon át, az 
összegzı lezárásig a szupervíziós folyamatban. A szupervizor jelölt kapjon útmutatást és gondolja át mindazon 
kérdéseket, amelyek megválaszolása feltétlenül fontos a saját szupervizori gyakorlat megkezdése elıtt.. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Gyakorlatközeli elmélet. A stúdium a „szerzıdés” és a „folyamat” két fı fogalmi pillérére építve vizsgálja a 
szupervizori gyakorlat törvényszerően megjelenı kérdéseit. Mikor kezdıdik a szupervízió? Mi tartozik a 
szupervíziós szetting körébe? Mik a feldolgozási, lezárási szakasz jellemzıi? A tárgy négy féléves, így a 
félévek leképezhetik a szupervíziós folyamat egy-egy szakaszát. (Elıkészítı, kezdeti, feldolgozási, lezáró 
szakasz) 
I.félév: a szupervíziós folyamat elıkészítı szakasza. Abból indulunk ki, hogy a szupervízió tulajdonképpen 
már az elsı kapcsolatfelvétel pillanatában elkezdıdik. A hallgatók megismerkednek az elsı kapcsolatfelvétel 
és a tájékozódó beszélgetés kritériumaival, kérdéseivel, valamint a szetting fogalmával. A szetting a 
szupervíziós folyamat téma- és idıbeni ütemterve. Az elsı félév kiemelt témaköre a szerzıdéskötés, ezen belül 
a jogi és a kapcsolati szerzıdés szempontjai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
a hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelıen kell alkalmaznia a szakmai lépéseket, valamint tudnia kell egy 
szupervíziós folyamatot önállóan végigkísérni. Fontos, hogy adekvát módon reagáljon nehéz érzelmi 
szituációkban, és tudjon kellı érzelmi távolságot tartani. Ismerje a hallgató az elsı kapcsolatfelvétel és az elsı 
interjú, valamint a jogi és kapcsolati szerzıdés szempontjait, képes legyen az elsı interjú felvételére, a 
szerzıdéskötésre. A szupervizor szakma szabályainak, etikájának megfelelıen tudja segíteni a 
szupervizáltakat az esetfeldolgozó munkában, a tanulságok összegzésében és abban is, hogy a szupervíziós 
tanulás felismerései hogyan csatolhatók vissza eredményesen a mindennapi szakmai tevékenységbe. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kallabis, Oriana (1996) A háromszög-szerzıdések konstrukciója – szerzıdéskötés három érdekképviselet 

között. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio 
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Hungarica Füzetek I. Salgótarján 75-88.  
• Parsons, Janice E., Durst, Douglas (1996) Tanulási szerzıdések: félreértések és helytelen alkalmazások. 

In: Louis van Kessel és Sárvári György (szerk.) A szupervízió koncepcionális kérdései, Supervisio 
Hungarica Füzetek II. Salgótarján  132-142. 

• Rappe-Giesecke, Kornelia (2005) A tanácsadás iránti igénytıl a szerzıdéskötésig – diagnózis és szetting. 
In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár 
Kiadó, Budapest 175-189. 

• Zeller, Doris (2005) Az ítéletalkotás, mint eljárás. In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) 
Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 51-61. 

Ajánlott irodalom: 
• Aristu, Jesus Fernandez (2005) A szupervízió, mint szociális intervenciós eszköz In:Bagdy Emıke, 

Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 43-51. 
• Hege, Marianne (1996) Etika és szupervízió. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német 

szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 97-105. 
• Wellendorf, Franz (2005) A szupervízió mint intézményelemzés és a felkérés elemzése. In: Bagdy 

Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 
163-175. 

 
 
 
 

TKSZ 2210 A szupervízió, mint tanulás 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/ 
beadandó 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek bıvítése a szupervízió keretei között történı speciális 
tapasztalati tanulásról, valamint az elmélet alkalmazásáról a szupervíziós mőködés során, gyakorlati szituációk 
révén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A négy félévet átfogó tárgy a tapasztalati tanulás elméletébıl kiindulva a szupervízió, mint a „tanulás tanulása” 
definícióját járja körül. Mit nevezünk tanulási hipotézisnek? Hogyan tudunk olyan tanulási környezetet 
kialakítani, amely biztosítja a folyamatos reflexió lehetıségét? Milyen tanulási stílusok vannak? A hallgatók 
elsajátítják a szupervíziós tanulás rugalmas illesztését az adott folyamat résztvevıinek tanulási stílusához. 
Megismerkednek a legfontosabb tanulási tárgykörök (a segítı személye, a munkaszituáció és a szupervíziós 
helyzet interakciójában megjelenı munkatapasztalat) alapvetı ismereteivel. 
I. félév: Tapasztalati tanulás, D. Kolb modellje alapján 
o Tanulási stílusok, módszerek D. Kolb szerint – a 4 tanulási mód jellemzıi 
o Tanulási környezet, tanulási feltételek 
o Tanulási fázisok és Kolb – tanulási ciklus 
o Az alkalmazkodó, divergens, asszimiláló és konvergens tanulási stílus jellemzıi 
o A tanulási ciklus megjelenése a szupervízióban 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt váljon képessé a speciális tanulás különbözı aspektusainak kezelésére, felismerésére, a 
szupervizált tanulásának, fejlıdésének elısegítésére az elméleti jártasság és a saját, példaadó mőködés révén. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A szupervíziós tanulás tervezett modellje. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. 

(szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A tanulási hipotézis szerepe a szupervízión belüli tanulási folyamat 

facilitálásában. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio 
Hungarica 

• Saari, C.: Tanulási koncepciók a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio 
Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica. 

Ajánlott irodalom: 
• Coleman, D. (2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, Edge Kiadó 
• Coleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia.Budapest, Háttér kiadó 
• Koestler, A.: Szellem a gépben, Budapest, Európa, 2000 
• Békés, V. : A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált 

episztemológia számára. In: Forrai Gábor–Margitay Tihamér (szerk.), 2002 „Tudomány és történet” – 
Tanulmánykötet Fehér Márta tiszteletére, Budapest: Typotex, 215–228. o. 

• Miller, A.: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, 2002 Budapest, Osiris 
• Wilson, T.: Strangers to Ourselves, Discovering the adaptive unconscious, 2002, Harvard University Press 
• Barlai, R. – Kıvágó, Gy.: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, Századvég, Budapest, 2004. 
• B. Erdıs, M. A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006. 
• P. Watzlawick at. all., Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest, 

1990. 
 

 
 
 

TKSZ 2310 A szupervízió formái, típusai, alkalmazási területei 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/ 
beadandó 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az, hogy áttekintést adjon a szupervízió fajtáiról: egyéni, coaching, szereptanácsadás, csoport-, 
team- és szervezeti tanácsadási formáiról. A problémafelvetésben központi gondolat: mi a szupervízió és mi 
nem az? Mi a specifikuma, indikációja az egyes megközelítési módoknak, a szupervízióra vonatkozó tervezés, 
döntés, szerzıdés stb. mint folyamat kontextusában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A hallgatók a kurzus két félévében elméleti áttekintést kapnak a szupervízió történetérıl, elméleti alapjairól, 
filozófiájáról. Részletes módszertani betekintést nyernek a szupervízió fajtáiról, saját élményő akciótanuláson 
keresztül reflektálva a különbözı szupervíziós formákban szerzett egyéni tapasztalataikra. Megismerik az 
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egyéni, csoportos és team coaching jellegzetességeit, mőködési kereteit és szabályait, alkalmazási területeit. 
Összehasonlító kitekintést kapnak a tanácsadás egyéb formáiról, mint coaching, szereptanácsadás, és egyéb 
pszichológiai munkaformákról, mint önismereti munka, pszichoterápia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Cél, hogy a hallgató sajátítsa el és megfelelıen alkalmazza a vonatkozó definíciókat, szakkifejezéseket és 
ismerje meg az alapvetı elméleti megközelítéseket. Alkosson képet a szupervíziós szemléletmódról. Tegyen 
szert gyakorlati tapasztalatra a szupervízió különbözı formáinak alkalmazási kereteirıl, területeirıl. Legyen 
képes saját szupervizori munkájában adekvát döntést hozni az adott helyzetnek megfelelı szupervíziós forma 
kiválasztásánál. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): A szakmai személyiségfejlesztéssel szembeni elvárások és 

kritériumok In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok, 

vélekedések. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Pühl, H: (2005): Egyéni szupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
• Schreyögg, A. (2005): Csoportszupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
• Kersting, H; Krapohl, L. (2005): Teamszupervízió. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, 

Supervisio Hungarica IV.  
Ajánlott irodalom: 
• Hernandez, A. J. (2005): A szupervízió mint szociális intervenciós eszköz. In: Szupervízió egyén-

csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV.  
• Lavemann, L. (2005): A többszintő szupervíziós modell, aklinikai szupervízió és a pszichoterápia 

közötti kapcsolat In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., 
Supervisio Hungarica. 

 
 

 
TKSZ 3111 Terepkompetencia  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Simon László  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Reflektív eltávolodás, kilépés a hozott szakma közegébıl. A gyakorlat átvezetés, híd kíván lenni a saját 
szakmai mindennapok és a szupervizori gyakorlat megkezdése között.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Kiindulópontunk: A terepkompetencia nem egyenlı a konkrét szakmai tapasztalattal, és több mint a tereprıl 
alkotott ismeretek összessége. 
A hallgató a saját munkaterület bemutatásán keresztül vizsgálja az adott (saját) terep specifikumait a 
szupervízió szempontjából, valamint a szupervizori kompetencia összetevıit az adott terepen. Milyen 
készségek, ismeretek szükségesek ahhoz, hogy kompetensnek érezzem magam olyan területeken is, ahol nincs 
konkrét munkatapasztalatom? 
� A terepkompetencia fogalma Peter Berker alapján 
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� Milyen készségek, ismeretek szükségesek ahhoz, hogy kompetensnek érezzem magam olyan területeken 
is, ahol nincs konkrét munkatapasztalatom? 

� Szakmai életutam, és az eddig megszerzett kompetenciák 
� A jelenlegi terep, intézmény bemutatása 
� Milyen terepeket képviselünk? 
� Az adott (saját) terep specifikumai a szupervízió szempontjából 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgató váljon képessé reflektíven feldolgozni eddigi szakmai terepeinek sajátosságait, meghallani – 
meglátni a hasonlóságokat és különbségeket a különbözı terepek dinamikája között, és ezt a tapasztalatot 
beépíteni saját szupervizori munkájába. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Berger P. (1996): A szupervizió megtanulása. In: Supervisio Hungarica Füzetek I., szerk. Lippenmeyer 

N., Supervissio Hungarica. 
Ajánlott irodalom: 
• Edding, C. (1996): Vezetıi tanácsadás termelıüzemekben és szociális intézményekben. Jellegzetességek 

és követelményeik a tanácsadó szempontjából. In: Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, 
N.Supervizio Hungarica 

• Sievers, B. (1996): Nem minden szervezet olyan, mint az egyház! (Avagy: a vezetési hierarchia egészen 
alul kezdıdik.) In: Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, N.Supervizio Hungarica 

• Gotthard-Lorenz, A. (1996): Az ifjúsági Hivatalban dolgozó szociális munkások szupervíziója. In: 
Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, N.Supervizio Hungarica 

 
 
 
 

TKSZ 2120 A szupervízió, mint folyamat 2.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Muzsnai Márta 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
Tavaszi  

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/Beadandó 
dolgozat  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szupervizori kompetencia fejlesztése az elsı kapcsolatfelvételtıl, a szerzıdéskötésen, munkaszakaszon át, az 
összegzı lezárásig a szupervíziós folyamatban. A szupervizor jelölt kapjon útmutatást és gondolja át mindazon 
kérdéseket, amelyek megválaszolása feltétlenül fontos a saját szupervizori gyakorlat megkezdése elıtt. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Gyakorlatközeli elmélet. A stúdium a „szerzıdés” és a „folyamat” két fı fogalmi pillérére építve vizsgálja a 
szupervizori gyakorlat törvényszerően megjelenı kérdéseit. Mikor kezdıdik a szupervízió? Mi tartozik a 
szupervíziós szetting körébe? Mik a feldolgozási, lezárási szakasz jellemzıi? A tárgy négy féléves, így a 
félévek leképezhetik a szupervíziós folyamat egy-egy szakaszát. (Elıkészítı, kezdeti, feldolgozási, lezáró 
szakasz) 
II.félév: a szupervíziós folyamat kezdeti szakasza. Az elsı fontos lépés, a bizalmi légkör kialakítása 
megtörtént. A szerzıdéskötés után kezdıdik az esetmunka a folyamatban. Átnézzük és gyakorlatok keretében 
ki is próbáljuk azokat a lehetséges módokat, ahogy sor kerülhet az esethozó kiválasztására. Megvizsgáljuk a 
két szélsıséges helyzetet: mi történik akkor, ha nincs eset és mi a helyzet akkor, ha több esethozó is van? 
Áttekintjük az esethozás lehetséges módozatait, szóbeli és írásbeli formáit. Az is elıfordulhat, hogy az 
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esethozó hangfelvételt, vagy jegyzıkönyvrészletet mutat be egy általa vezetett beszélgetésbıl. Ilyenkor 
kiemelten fontos szerepet játszanak az adatvédelem szabályai. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelıen kell alkalmaznia a szakmai lépéseket, valamint tudnia kell 
egy szupervíziós folyamatot önállóan végigkísérni. Fontos, hogy adekvát módon reagáljon nehéz érzelmi 
szituációkban, és tudjon kellı érzelmi távolságot tartani. Ismerje a hallgató az elsı kapcsolatfelvétel és az elsı 
interjú, valamint a jogi és kapcsolati szerzıdés szempontjait, képes legyen az elsı interjú felvételére, a 
szerzıdéskötésre. A szupervizor szakma szabályainak, etikájának megfelelıen tudja segíteni a 
szupervizáltakat az esetfeldolgozó munkában, a tanulságok összegzésében és abban is, hogy a szupervíziós 
tanulás felismerései hogyan csatolhatók vissza eredményesen a mindennapi szakmai tevékenységbe. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kallabis, Oriana (1996) A háromszög-szerzıdések konstrukciója – szerzıdéskötés három érdekképviselet 

között. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio 
Hungarica Füzetek I. Salgótarján 75-88  

• Parsons, Janice E., Durst, Douglas (1996) Tanulási szerzıdések: félreértések és helytelen alkalmazások. 
In: Louis van Kessel és Sárvári György (szerk.) A szupervízió koncepcionális kérdései, Supervisio 
Hungarica Füzetek II. Salgótarján  132-142 

• Rappe-Giesecke, Kornelia (2005) A tanácsadás iránti igénytıl a szerzıdéskötésig – diagnózis és szetting. 
In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár 
Kiadó, Budapest 175-189. 

• Zeller, Doris (2005) Az ítéletalkotás, mint eljárás. In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) 
Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 51-61. 

Ajánlott irodalom: 
• Aristu, Jesus Fernandez (2005) A szupervízió, mint szociális intervenciós eszköz In:Bagdy Emıke, 

Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 43-51 
• Hege, Marianne (1996) Etika és szupervízió. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német 

szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 97-105 
• Wellendorf, Franz (2005) A szupervízió mint intézményelemzés és a felkérés elemzése. In: Bagdy 

Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 
163-175. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek bıvítése a szupervízió keretei között történı speciális 
tapasztalati tanulásról, valamint az elmélet alkalmazásáról a szupervíziós mőködés során, gyakorlati szituációk 
révén. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A négy félévet átfogó tárgy a tapasztalati tanulás elméletébıl kiindulva a szupervízió, mint a „tanulás tanulása” 
definícióját járja körül. Mit nevezünk tanulási hipotézisnek? Hogyan tudunk olyan tanulási környezetet 
kialakítani, amely biztosítja a folyamatos reflexió lehetıségét? Milyen tanulási stílusok vannak? A hallgatók 
elsajátítják a szupervíziós tanulás rugalmas illesztését az adott folyamat résztvevıinek tanulási stílusához. 
Megismerkednek a legfontosabb tanulási tárgykörök (a segítı személye, a munkaszituáció és a szupervíziós 
helyzet interakciójában megjelenı munkatapasztalat) alapvetı ismereteivel. 
II. félév: Kérdések a szupervízióban 
• Tanulási hipotézis és diagnózis – hasonlóságok, különbözıségek, alkalmazhatóság a szupervízióban 
• Lineáris, reflektív, kontextuális és cirkuláris kérdéstípusok jellemzıi 
• A különbözı kérdéstípusok alkalmazásának lehetıségei a szupervízióban 
• Intervenciós piramis 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt váljon képessé a speciális tanulás különbözı aspektusainak kezelésére, felismerésére, a 
szupervizált tanulásának, fejlıdésének elısegítésére az elméleti jártasság és a saját, példaadó mőködés révén. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A szupervíziós tanulás tervezett modellje. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. 

(szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A tanulási hipotézis szerepe a szupervízión belüli tanulási folyamat 

facilitálásában. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio 
Hungarica 

• Saari, C.: Tanulási koncepciók a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio 
Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica. 

Ajánlott irodalom: 
• Coleman, D. (2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, Edge Kiadó 
• Coleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia.Budapest, Háttér kiadó 
• Koestler, A.: Szellem a gépben, Budapest, Európa, 2000 
• Békés, V. : A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált 

episztemológia számára. In: Forrai Gábor–Margitay Tihamér (szerk.), 2002 „Tudomány és történet” – 
Tanulmánykötet Fehér Márta tiszteletére, Budapest: Typotex, 215–228. o. 

• Miller, A.: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, 2002 Budapest, Osiris 
• Wilson, T.: Strangers to Ourselves, Discovering the adaptive unconscious, 2002, Harvard University Press 
• Barlai, R. – Kıvágó, Gy.: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, Századvég, Budapest, 2004. 
• B. Erdıs, M. A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006. 
• P. Watzlawick at. all., Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest, 

1990. 
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TKSZ 2329 A szupervízió formái, típusai, alkalmazási területei 2. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja az, hogy áttekintést adjon a szupervízió fajtáiról: egyéni, coaching, szereptanácsadás, csoport-, 
team- és szervezeti tanácsadási formáiról. A problémafelvetésben központi gondolat: mi a szupervízió és mi 
nem az? Mi a specifikuma, indikációja az egyes megközelítési módoknak, a szupervízióra vonatkozó tervezés, 
döntés, szerzıdés stb. mint folyamat kontextusában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A hallgatók a kurzus két félévében elméleti áttekintést kapnak a szupervízió történetérıl, elméleti alapjairól, 
filozófiájáról. Részletes módszertani betekintést nyernek a szupervízió fajtáiról, saját élményő akciótanuláson 
keresztül reflektálva a különbözı szupervíziós formákban szerzett egyéni tapasztalataikra. Megismerik az 
egyéni, csoportos és team coaching jellegzetességeit, mőködési kereteit és szabályait, alkalmazási területeit. 
Összehasonlító kitekintést kapnak a tanácsadás egyéb formáiról, mint coaching, szereptanácsadás, és egyéb 
pszichológiai munkaformákról, mint önismereti munka, pszichoterápia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Cél, hogy a hallgató sajátítsa el és megfelelıen alkalmazza a vonatkozó definíciókat, szakkifejezéseket és 
ismerje meg az alapvetı elméleti megközelítéseket. Alkosson képet a szupervíziós szemléletmódról. Tegyen 
szert gyakorlati tapasztalatra a szupervízió különbözı formáinak alkalmazási kereteirıl, területeirıl. Legyen 
képes saját szupervizori munkájában adekvát döntést hozni az adott helyzetnek megfelelı szupervíziós forma 
kiválasztásánál. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): A szakmai személyiségfejlesztéssel szembeni elvárások és 

kritériumok In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok, 

vélekedések. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Pühl, H: (2005): Egyéni szupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
• Schreyögg, A. (2005): Csoportszupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
• Kersting, H; Krapohl, L. (2005): Teamszupervízió. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, 

Supervisio Hungarica IV.  
Ajánlott irodalom: 
• Hernandez, A. J. (2005): A szupervízió mint szociális intervenciós eszköz. In: Szupervízió egyén-

csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV.  
• Lavemann, L. (2005): A többszintő szupervíziós modell, aklinikai szupervízió és a pszichoterápia 

közötti kapcsolat In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., 
Supervisio Hungarica. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a szupervizor-jelölt helyesen tudja alkalmazni a szupervízióban az általa ismert, és esetleg 
más kontextusban már biztonságosan használt intervenciós eszközöket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Az Intervenciós technikák felhasználása a szupervízióban c. két féléves gyakorlati tárgyban a hallgatók 
megismerkednek az analitikus megközelítés, a pszichodráma és a Gendlin-i fókuszolás beavatkozási 
lehetıségeivel. A módszertani integráció kurzusa arra a kérdésre keresi a választ, hogy a megismert, vagy már 
elızıleg elsajátított, alkalmazott technikák hogyan állíthatók a szupervízió szolgálatába? A hallgatók egymást 
facilitálva összeállítják saját, eddigi tanulmányaikra, tapasztalataikra épülı módszertani tárházukat, és az 
oktatók irányításával, sajátélményő kiscsoportos munkában kipróbálják azok szupervíziós alkalmazási 
lehetıségeit. 
Fıbb témakörök: 
• Módszertani elem fogalma 
• Módszertani eklekticizmus és a szupervízió 
• A módszertani elemek mint az önreflexió elısegítésének eszközei 
• A hallgatók módszertani tárháza 
• A módszertani elemek alkalmazásának lehetıségei 
• Dramatikus és analitikus módszertani elemek helyzetgyakorlatokban 
• A szociometriai módszerek alkalmazhatósága a szupervízióban 
• Szimbólumok, metaforák alkalmazási lehetıségei 
• Kreatív elemek alkalmazása a szupervízióban 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A különbözı intervenciós technikák szupervíziós alkalmazásának elméleti és gyakorlati elsajátítása. Az 
integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati szupervíziós munkájában kompetensen alkalmazni. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buchinger, K. (1996): Pszichoanalitikus fogalmak a szupervízióban. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) 

Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 
• Williams, A. J. (1996): Akciós módszerek a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) 

Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Rumpf, E. (1996): Az álomfejtés a szupervízió szolgálatában. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Fatzer, G. (1996): kreatív módszerek a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Scheuermann, P. (1996): Titkos tanterv a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján. 
Ajánlott irodalom: 
• Blatner, A.: A pszichodráma alapjai. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó,  
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, 
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Budapest 
• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 
• Bettelheim, B. (1988): A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése a szupervizori mőködéshez nélkülözhetetlen szervezeti 
ismeretekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szupervízió mai gyakorlatában az egyik legelterjedtebb mőködésmód a szervezeti, intézményi szupervízió, 
team-szupervízió és coaching. Melyek a szupervizor számára nélkülözhetetlen szervezetrıl, intézményrıl szóló 
ismeretek? Mik a team-munka sajátosságai? Hogyan ragadhatók meg a hatalom és a hierarchia kérdései? Hol 
húzódik a határ a szupervízió és a szervezetfejlesztés között? A kurzus folyamán a szervezeti kultúráról, a 
szervezetek formáiról, mőködési módjairól elhangzó elméleti ismereteket a hallgatók saját eddigi szervezeti 
tapasztalataikból kiindulva, arra reflektálva integrálják.  
Fıbb témakörök: 
• A szervezet és az intézmény fogalma, hasonlóságok és különbségek 
• A szervezet mint rendszer 
• A szervezeti kultúra fogalma, típusai (Charles Handy), a közvetlen megfigyelés számára hozzáférhetı 

kategóriái 
• A szervezetek mőködését jellemzı és befolyásoló tényezık 
• A formális és informális szervezeti struktúra jellemzıi, funkciói 
• Egyén és szervezet 
• Hatalom és hierarchia szervezeten belüli megjelenési formái, fıbb kérdései 
• A team munka sajátosságai 
• Szervezeti szupervízió, team szupervízió keretei, sajátosságai, lehetıségei, hasonlóságai és 

különbözıségei 
• A szupervizor mint a szupervizált rendszerének új eleme 
• Vezetési stílusok, módszerek. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor-jelölt sajátítsa el azokat az ismereteket, amelyekkel kompetens módon képes belépni és 
beavatkozni a szervezeti, intézményi folyamatokba. Az integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati 
szupervíziós munkájában kompetensen alkalmazni. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés. KJK. Budapest, 1998 
• Guiot J.M.: Szervezetek és magatartásuk. KJK. Budapest, 1984 
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• Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft. 

Ajánlott irodalom: 
• Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A természetes vezetı. Vince Kiadó, Budapest 
• Bakacsi, Gy.(2004): Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó Kft Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja egyrészt általános jogi ismeretek átadása, valamint a szupervízió etikai aspektusainak és jogi 
vonzatainak megvilágítása a hallgatók elıtt. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató áttekintést kap a hazai jogrend és jogszabályi hierarchia fıbb aspektusairól, illetve a 
jogérvényesítési eljárásokról, valamint a szerzıdés megkötéséhez szükséges alapismeretekrıl. Sajátélményő 
esetfeldolgozás segítségével megvilágításra kerülnek a szupervízió etikai aspektusai és jogi vonzatai a 
hallgatók elıtt. A szupervíziós folyamatok mindenkori szabályozásának megismerése. 
Fıbb témakörök:  
• Etikai alapfogalmak - Jog, erkölcs, vallás, etika 
• A jog társadalmi funkciói, jogrendszerek, a jog érvényesülése 
• Jogképesség. Cselekvıképesség. Vétıképesség. 
• Jogi eljárások (polgári, büntetı, államigazgatási) 
• A szerzıdés. 
• Az érték és érdek konfliktusainak felismerése 
• Az etikailag „morális” és „immorális” cselekedetek közötti határok 
• A segítés és a segítı etikája 
• A szupervíziós folyamat etikai aspektusai 
• Etikai alapelvek, vonzat, dilemma, konfliktus a szupervízióban 
• Titoktartás 
• Legfontosabb etikai és jogi kérdések, problémák a szupervízióban. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt legyen képes a szupervíziós folyamatban felismerni az etikai vonulatokat, ezeket a szakma 
szabályainak megfelelı keretben tartani, etikai dilemmák, konfliktusok esetén megfontoltan kísérni a 
folyamatot. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hege, M. (1996): Etika és szupervízió. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német 

szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 
• Hege, M. (1996): Az absztinencia vagy a hitelesség tanácsadási normája a szupervízióban. In: Norbert 

Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. 
Salgótarján. 
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Ajánlott irodalom: 
• Comte-Sponville, A. (2005): Kis könyv nagy erényekrıl. Osiris Kiadó, Budapest 
• Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest 
• Nyíri, T. (1994): Alapvetı etika. Szent István Társulat, Budapest. 
 

 

TKSZ 3311 Intervenciós technikák a szupervízióban 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 12 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Erdélyi Ildikó 
Majsai Hideg Tünde 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus legfontosabb célja a tárgy keretében a szupervíziós munkában használható intervenciós eszközöket, 
módszertani eszköztárat adni a hallgatók kezébe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A két féléves gyakorlati tárgyban a hallgatók több pszichológiai, terápiás irányzat (analitikus megközelítés, 
pszichodráma, fókusz, családterápia) beavatkozási lehetıségeivel, intervenciós eszköztárával ismerkednek 
meg. Ízelítıt kapnak az adott irányzat alkalmazási lehetıségeibıl, az alkalmazás mikéntjébıl. Saját élményő 
kiscsoportos munkában próbálhatják ki az adott pszichológiai irányzat egy-egy intervenciós eszközének 
szupervízióban való használhatóságát, az alkalmazás módjait, feltételeit. 
Fıbb témakörök: 
• Pszichodramatikus eszközök alkalmazása a szupervízióban 
• Alkalmazott szerepelmélet – szerepek és metaszerepek, szerepcsere, szerepkapcsolatok ábrázolása, 

szerepelemzés, a társas mezı ábrázolási módjai 
• Szociometriai módszerek: személyközi kapcsolatok, a szociometriai módszerek alkalmazhatósága a 

szupervízióban 
• Szimbólumok, metaforák alkalmazási lehetıségei 
• Kreatív eszközök (rajz, fotó, gyurma, stb.) használata 
• Gendlin-féle fókuszolás 
• Analitikus megközelítés alkalmazása a szupervízióban – áttétel, viszontáttétel, párhuzamos történések 
• A családterápia módszertani eszköztára, rendszerszemlélete, kérdéstípusai, ezek alkalmazhatósága a 

szupervízióban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt sajátítsa el a bemutatott irányzatok alapelvét, és mőködési alaplépéseit. Legyen képes az 
adott módszer egyes elemeit önállóan, szupervíziós technikaként alkalmazni. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buchinger, K. (1996): Pszichoanalitikus fogalmak a szupervízióban. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) 

Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 
• Williams, A. J. (1996): Akciós módszerek a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) 

Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Rumpf, E. (1996): Az álomfejtés a szupervízió szolgálatában. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Fatzer, G. (1996): kreatív módszerek a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Scheuermann, P. (1996): Titkos tanterv a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján. 
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Ajánlott irodalom: 
• Blatner, A.: A pszichodráma alapjai. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó,  
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, 

Budapest 
• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 
• Bagdy, E. (2000): Fejlıdéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. 
• Bettelheim, B. (1988): A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest 
• Ranschburg, J. (1984): Szeretet, erkölcs autonómia. Gondolat, Budapest. 

 

 

TKSZ 3411 Önreflektív team 1.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 4 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az önreflektív csoport célja a képzés benyomásainak, élményeinek reflektív feldolgozása és a kollegiális, 
team-en belüli együttmőködés megtapasztalása.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tulajdonképpen saját élményő csoport, amelyben a képzıdés folyamatának élményei kerülnek 
feldolgozásra. A fı hangsúly a reflexió – önreflexió technikájának készségszintő elsajátítására kerül. A 
hallgatók a II., III., IV. félév sajátélményő nagy, közép- és kiscsoportos munkáira reflektálnak, gyakorlatot 
szerezve az önreflexió – reflexió használatában különbözı mélységi szinteken. Tapasztalatot szereznek 
különbözı mérető csoportokban a csoport mőködési szintjének megfelelı reflektálási mélység adekvát 
használatában is. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el a reflexió – önreflexió technikáját, tudja azt adekvátan 
alkalmazni szupervizori munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
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TKSZ 4111 Tanulmányi szupervízió 1.  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Saját élményő szupervízió vezetési gyakorlat. A szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által szervezett és vezetett szupervíziós folyamatokban. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Csoporthelyzetben a hallgató tanulmányi szupervíziós folyamatot szervez és vezet, felhasználva és a 
gyakorlatban alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a szupervíziós folyamat egészének 
szervezése és végigvitele – akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerzıdéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, 
feed back. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Csoportos szupervíziós folyamat vezetése. A csoportos tanulmányi szupervízió csoportlétszáma min. 5, max. 7 
fı. A folyamat min. hossza 7 ülés (1 ülés 90 perc).  
 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok, 

vélekedések. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Schreyögg, A. (2005): Csoportszupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest 
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest. 

 
 

 

TKSZ 4211 Csoportos tanszupervízió 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 28 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majoros István  
 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A csoportos szupervízió saját élményő megtapasztalása, a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az 
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus három féléve alatt a hallgatók szupervíziós csoporthelyzetben a szupervizor szakma elsajátítása során 
felmerülı személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit 
és mőködési normáit - a tanszupervízió a szupervízó munkamódjának megfelelıen tanulást, fejlıdést, 
személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerzıdésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló 
és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fı mőködésmódja az önreflexió, a szupervizor 
reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok 
tárházából válogat, és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. A szakmai mőködést vizsgálja a szerep – 
szervezet vagy intézmény – szakma kontextusában. A hallgatók a tanszupervíziós csoportmunkában 
tanulmányi szupervíziójukkal kapcsolatos kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel, a 
tanszupervízió a II., III. és IV. félévben végig kíséri tanulmányi szupervíziós munkájukat. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív és folyamatos részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, 
tegyen szert jártasságra a szupervíziós esetfeldolgozás munkamódjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat képes 
legyen integrálni saját tanulmányi szupervíziós munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
 

 

TKSZ 2130 A szupervízió, mint folyamat 3.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/Beadandó 
dolgozat  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szupervizori kompetencia fejlesztése az elsı kapcsolatfelvételtıl, a szerzıdéskötésen, munkaszakaszon át, az 
összegzı lezárásig a szupervíziós folyamatban. A szupervizor jelölt kapjon útmutatást és gondolja át mindazon 
kérdéseket, amelyek megválaszolása feltétlenül fontos a saját szupervizori gyakorlat megkezdése elıtt. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Gyakorlatközeli elmélet. A stúdium a „szerzıdés” és a „folyamat” két fı fogalmi pillérére építve vizsgálja a 
szupervizori gyakorlat törvényszerően megjelenı kérdéseit. Mikor kezdıdik a szupervízió? Mi tartozik a 
szupervíziós szetting körébe? Mik a feldolgozási, lezárási szakasz jellemzıi? A tárgy négy féléves, így a 
félévek leképezhetik a szupervíziós folyamat egy-egy szakaszát. (Elıkészítı, kezdeti, feldolgozási, lezáró 
szakasz) 
III. félév: a szupervíziós folyamat feldolgozási szakasza. A feldolgozás során két szinten folyik a munka. 
Egyrészt végiggondoljuk, hogy mit jelent az a kijelentés, hogy a módszertani eszközök kiválasztásánál a 
behozott téma, az eset maga a meghatározó szempont. Az esethozó kérdése szabja meg, hogy milyen 
kérdésfajtákat, milyen módszertani elemeket választunk szupervizorként a behozott téma jobb megértéséhez. A 
másik szint a szupervizorban zajló belsı munka, a saját megérintıdéseit megérteni, intervencióvá alakítani 
segítı belsı dialógus. A belsı dialógus tanulmányozásához elengedhetetlen a külsı megfigyelı pozíciója, 
attitődje, tartása. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelıen kell alkalmaznia a szakmai lépéseket, valamint tudnia kell 
egy szupervíziós folyamatot önállóan végigkísérni. Fontos, hogy adekvát módon reagáljon nehéz érzelmi 
szituációkban, és tudjon kellı érzelmi távolságot tartani. Ismerje a hallgató az elsı kapcsolatfelvétel és az elsı 
interjú, valamint a jogi és kapcsolati szerzıdés szempontjait, képes legyen az elsı interjú felvételére, a 
szerzıdéskötésre. A szupervizor szakma szabályainak, etikájának megfelelıen tudja segíteni a 
szupervizáltakat az esetfeldolgozó munkában, a tanulságok összegzésében és abban is, hogy a szupervíziós 
tanulás felismerései hogyan csatolhatók vissza eredményesen a mindennapi szakmai tevékenységbe. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kallabis, Oriana (1996) A háromszög-szerzıdések konstrukciója – szerzıdéskötés három érdekképviselet 

között. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio 
Hungarica Füzetek I. Salgótarján 75-88  

• Parsons, Janice E., Durst, Douglas (1996) Tanulási szerzıdések: félreértések és helytelen alkalmazások. 
In: Louis van Kessel és Sárvári György (szerk.) A szupervízió koncepcionális kérdései, Supervisio 
Hungarica Füzetek II. Salgótarján  132-142 

• Rappe-Giesecke, Kornelia (2005) A tanácsadás iránti igénytıl a szerzıdéskötésig – diagnózis és szetting. 
In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár 
Kiadó, Budapest 175-189. 

• Zeller, Doris (2005) Az ítéletalkotás, mint eljárás. In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) 
Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 51-61. 

Ajánlott irodalom: 
• Aristu, Jesus Fernandez (2005) A szupervízió, mint szociális intervenciós eszköz In:Bagdy Emıke, 

Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 43-51 
• Hege, Marianne (1996) Etika és szupervízió. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német 

szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 97-105 
• Wellendorf, Franz (2005) A szupervízió mint intézményelemzés és a felkérés elemzése. In: Bagdy 

Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 
163-175. 

 
 

 

TKSZ 2230 A szupervízió, mint tanulás 3. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek bıvítése a szupervízió keretei között történı speciális 
tapasztalati tanulásról, valamint az elmélet alkalmazásáról a szupervíziós mőködés során, gyakorlati szituációk 
révén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A négy félévet átfogó tárgy a tapasztalati tanulás elméletébıl kiindulva a szupervízió, mint a „tanulás tanulása” 
definícióját járja körül. Mit nevezünk tanulási hipotézisnek? Hogyan tudunk olyan tanulási környezetet 
kialakítani, amely biztosítja a folyamatos reflexió lehetıségét? Milyen tanulási stílusok vannak? A hallgatók 
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elsajátítják a szupervíziós tanulás rugalmas illesztését az adott folyamat résztvevıinek tanulási stílusához. 
Megismerkednek a legfontosabb tanulási tárgykörök (a segítı személye, a munkaszituáció és a szupervíziós 
helyzet interakciójában megjelenı munkatapasztalat) alapvetı ismereteivel. 
III. félév: Reflexió és visszacsatolás a szupervízióban 
• A reflexió és a visszacsatolás definíciója 
• A reflexió neurobiológiája 
• Érzelmek szerepe, helye a szupervíziós folyamatokban 
• Empátia és azonosulás 
• Érzelmi intelligencia 
• A visszacsatolás adásának és elfogadásának kiindulási pontjai és szabályai 
• A visszacsatolás értéke 
• Mit nem hívunk visszacsatolásnak? 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt váljon képessé a speciális tanulás különbözı aspektusainak kezelésére, felismerésére, a 
szupervizált tanulásának, fejlıdésének elısegítésére az elméleti jártasság és a saját, példaadó mőködés révén. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A szupervíziós tanulás tervezett modellje. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. 

(szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A tanulási hipotézis szerepe a szupervízión belüli tanulási folyamat 

facilitálásában. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio 
Hungarica 

• Saari, C.: Tanulási koncepciók a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio 
Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica. 

Ajánlott irodalom: 
• Coleman, D. (2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, Edge Kiadó 
• Coleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia.Budapest, Háttér kiadó 
• Koestler, A.: Szellem a gépben, Budapest, Európa, 2000 
• Békés, V. : A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált 

episztemológia számára. In: Forrai Gábor–Margitay Tihamér (szerk.), 2002 „Tudomány és történet” – 
Tanulmánykötet Fehér Márta tiszteletére, Budapest: Typotex, 215–228. o. 

• Miller, A.: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, 2002 Budapest, Osiris 
• Wilson, T.: Strangers to Ourselves, Discovering the adaptive unconscious, 2002, Harvard University Press 
• Barlai, R. – Kıvágó, Gy.: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, Századvég, Budapest, 2004. 
• B. Erdıs, M. A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006. 
• P. Watzlawick at. all., Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest, 

1990. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

| 1009 | 

 

TKSZ 2429 Módszertani integráció a szupervízióban 2. 
Tantárgy felelıse: 
dr. Nemes Éva 
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Marosszéki Emese 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
Szigorlat/beadandó 
dolgozat + szóbeli 

vizsga  
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a szupervizor-jelölt helyesen tudja alkalmazni a szupervízióban az általa ismert, és esetleg 
más kontextusban már biztonságosan használt intervenciós eszközöket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Az Intervenciós technikák felhasználása a szupervízióban c. két féléves gyakorlati tárgyban a hallgatók 
megismerkednek az analitikus megközelítés, a pszichodráma és a Gendlin-i fókuszolás beavatkozási 
lehetıségeivel. A módszertani integráció kurzusa arra a kérdésre keresi a választ, hogy a megismert, vagy már 
elızıleg elsajátított, alkalmazott technikák hogyan állíthatók a szupervízió szolgálatába? A hallgatók egymást 
facilitálva összeállítják saját, eddigi tanulmányaikra, tapasztalataikra épülı módszertani tárházukat, és az 
oktatók irányításával, sajátélményő kiscsoportos munkában kipróbálják azok szupervíziós alkalmazási 
lehetıségeit. 
Fıbb témakörök: 
• Módszertani elem fogalma 
• Módszertani eklekticizmus és a szupervízió 
• A módszertani elemek mint az önreflexió elısegítésének eszközei 
• A hallgatók módszertani tárháza 
• A módszertani elemek alkalmazásának lehetıségei 
• Dramatikus és analitikus módszertani elemek helyzetgyakorlatokban 
• A szociometriai módszerek alkalmazhatósága a szupervízióban 
• Szimbólumok, metaforák alkalmazási lehetıségei 
• Kreatív elemek alkalmazása a szupervízióban 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A különbözı intervenciós technikák szupervíziós alkalmazásának elméleti és gyakorlati elsajátítása. Az 
integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati szupervíziós munkájában kompetensen alkalmazni. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buchinger, K. (1996): Pszichoanalitikus fogalmak a szupervízióban. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) 

Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 
• Williams, A. J. (1996): Akciós módszerek a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) 

Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Rumpf, E. (1996): Az álomfejtés a szupervízió szolgálatában. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Fatzer, G. (1996): kreatív módszerek a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Scheuermann, P. (1996): Titkos tanterv a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján. 
Ajánlott irodalom: 
• Blatner, A.: A pszichodráma alapjai. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó,  
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 



 

| 1010 | 

 

• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, 
Budapest 

• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 
• Bettelheim, B. (1988): A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest. 

 

 

 

TKSZ 2529 Szupervízió az intézményben és szervezeti kultúra 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Madai Krisztina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
Szigorlat, 

beadandó 10 old. 
esszé és szóbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése a szupervizori mőködéshez nélkülözhetetlen szervezeti 
ismeretekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szupervízió mai gyakorlatában az egyik legelterjedtebb mőködésmód a szervezeti, intézményi szupervízió, 
team-szupervízió és coaching. Melyek a szupervizor számára nélkülözhetetlen szervezetrıl, intézményrıl szóló 
ismeretek? Mik a team-munka sajátosságai? Hogyan ragadhatók meg a hatalom és a hierarchia kérdései? Hol 
húzódik a határ a szupervízió és a szervezetfejlesztés között? A kurzus folyamán a szervezeti kultúráról, a 
szervezetek formáiról, mőködési módjairól elhangzó elméleti ismereteket a hallgatók saját eddigi szervezeti 
tapasztalataikból kiindulva, arra reflektálva integrálják.  
Fıbb témakörök: 
• A szervezet és az intézmény fogalma, hasonlóságok és különbségek 
• A szervezet mint rendszer 
• A szervezeti kultúra fogalma, típusai (Charles Handy), a közvetlen megfigyelés számára hozzáférhetı 

kategóriái 
• A szervezetek mőködését jellemzı és befolyásoló tényezık 
• A formális és informális szervezeti struktúra jellemzıi, funkciói 
• Egyén és szervezet 
• Hatalom és hierarchia szervezeten belüli megjelenési formái, fıbb kérdései 
• A team munka sajátosságai 
• Szervezeti szupervízió, team szupervízió keretei, sajátosságai, lehetıségei, hasonlóságai és 

különbözıségei 
• A szupervizor mint a szupervizált rendszerének új eleme 
• Vezetési stílusok, módszerek. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor-jelölt sajátítsa el azokat az ismereteket, amelyekkel kompetens módon képes belépni és 
beavatkozni a szervezeti, intézményi folyamatokba. Az integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati 
szupervíziós munkájában kompetensen alkalmazni. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés. KJK. Budapest, 1998 
• Guiot J.M.: Szervezetek és magatartásuk. KJK. Budapest, 1984 
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• Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft. 

Ajánlott irodalom: 
• Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A természetes vezetı. Vince Kiadó, Budapest 
• Bakacsi, Gy.(2004): Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó Kft Budapest. 

 
 

TKSZ 3511 A szupervízió beilleszthetısége az alkalmazás különbözı területein  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 12 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Madai Krisztina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szupervízió alkalmazási terepeinek, területeinek bemutatása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Történetileg a szupervízió a szociális munka területérıl indult, és egy évszázados fejlıdése során önálló 
funkcióként, majd módszerként, a trendet tekintve önálló szakmaként a munkatevékenység szinte valamennyi 
terepére eljutott. A tárgy arra a kérdésre keresi a választ, hogy az alkalmazás terepe mennyiben, mely pontokon 
befolyásolási tényezı, hogyan hat a szupervízió mőködésére. Mire kell felkészülnie, mit kell figyelembe 
vennie a szupervizornak, ha egy-egy adott területen tart szupervíziót? 
Fıbb témakörök:  
• Történeti bevezetı 
• A szupervízió fıbb terep-területei 
• A terepek dinamikai jellemzıi 
• Igények, elvárások, mőködési jellegzetességek 
• A különbözı terepjellegzetességek hatása a szupervíziós munkára 
• A szupervizor kompetencia határai 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgató legyen képes áttekinteni az alkalmazás különbözı területeit és tudjon bánni a hasonlóságokkal, 
különbözıségekkel. A szupervíziót tudja rugalmasan illeszteni az adott terep sajátosságaihoz. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Berger, P.(1996): A szupervízió megtanulása. In: Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, 

N.Supervizio Hungarica. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Edding, C. (1996): Vezetıi tanácsadás termelıüzemekben és szociális intézményekben. Jellegzetességek 

és követelményeik a tanácsadó szempontjából. In: Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, 
N.Supervizio Hungarica 

• Sievers, B. (1996): Nem minden szervezet olyan, mint az egyház! (Avagy: a vezetési hierarchia egészen 
alul kezdıdik.) In: Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, N.Supervizio Hungarica 

• Gotthard-Lorenz, A. (1996): Az ifjúsági Hivatalban dolgozó szociális munkások szupervíziója. In: 
Supervisio Hungarica Füzetek I, Szerk. Lippenmeyer, N.Supervizio Hungarica 
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TKSZ 3321 Intervenciós technikák a szupervízióban 2. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 12 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
dr. Berényi Rita 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus legfontosabb célja a tárgy keretében a szupervíziós munkában használható intervenciós eszközöket, 
módszertani eszköztárat adni a hallgatók kezébe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A két féléves gyakorlati tárgyban a hallgatók több pszichológiai, terápiás irányzat (analitikus megközelítés, 
pszichodráma, fókusz, családterápia) beavatkozási lehetıségeivel, intervenciós eszköztárával ismerkednek 
meg. Ízelítıt kapnak az adott irányzat alkalmazási lehetıségeibıl, az alkalmazás mikéntjébıl. Saját élményő 
kiscsoportos munkában próbálhatják ki az adott pszichológiai irányzat egy-egy intervenciós eszközének 
szupervízióban való használhatóságát, az alkalmazás módjait, feltételeit. 
Fıbb témakörök: 
• Pszichodramatikus eszközök alkalmazása a szupervízióban 
• Alkalmazott szerepelmélet – szerepek és metaszerepek, szerepcsere, szerepkapcsolatok ábrázolása, 

szerepelemzés, a társas mezı ábrázolási módjai 
• Szociometriai módszerek: személyközi kapcsolatok, a szociometriai módszerek alkalmazhatósága a 

szupervízióban 
• Szimbólumok, metaforák alkalmazási lehetıségei 
• Kreatív eszközök (rajz, fotó, gyurma, stb.) használata 
• Gendlin-féle fókuszolás 
• Analitikus megközelítés alkalmazása a szupervízióban – áttétel, viszontáttétel, párhuzamos történések 
• A családterápia módszertani eszköztára, rendszerszemlélete, kérdéstípusai, ezek alkalmazhatósága a 

szupervízióban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt sajátítsa el a bemutatott irányzatok alapelvét, és mőködési alaplépéseit. Legyen képes az 
adott módszer egyes elemeit önállóan, szupervíziós technikaként alkalmazni. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buchinger, K. (1996): Pszichoanalitikus fogalmak a szupervízióban. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) 

Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 
• Williams, A. J. (1996): Akciós módszerek a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) 

Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Rumpf, E. (1996): Az álomfejtés a szupervízió szolgálatában. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Fatzer, G. (1996): kreatív módszerek a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján 
• Scheuermann, P. (1996): Titkos tanterv a szupervízióban. In: Lippenmeyer, N., Wiesner, E. (szerk) A 

szupervízió világa. Supervisio Hungarica Füzetek III. Supervisio Hungarica, Salgótarján. 
Ajánlott irodalom: 
• Blatner, A.: A pszichodráma alapjai. Animula, Budapest 
• Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó,  
• Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest 
• Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, 

Budapest 
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• Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest 
• Bagdy, E. (2000): Fejlıdéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. 
• Bettelheim, B. (1988): A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest 
• Ranschburg, J. (1984): Szeretet, erkölcs autonómia. Gondolat, Budapest. 

 

 

TKSZ 3421 Önreflektív team 2.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 4 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az önreflektív csoport célja a képzés benyomásainak, élményeinek reflektív feldolgozása és a kollegiális, 
team-en belüli együttmőködés megtapasztalása.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tulajdonképpen saját élményő csoport, amelyben a képzıdés folyamatának élményei kerülnek 
feldolgozásra. A fı hangsúly a reflexió – önreflexió technikájának készségszintő elsajátítására kerül. A 
hallgatók a II., III., IV. félév sajátélményő nagy, közép- és kiscsoportos munkáira reflektálnak, gyakorlatot 
szerezve az önreflexió – reflexió használatában különbözı mélységi szinteken. Tapasztalatot szereznek 
különbözı mérető csoportokban a csoport mőködési szintjének megfelelı reflektálási mélység adekvát 
használatában is. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el a reflexió – önreflexió technikáját, tudja azt adekvátan 
alkalmazni szupervizori munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
 

TKSZ 4121 Tanulmányi szupervízió 2.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Saját élményő szupervízió vezetési gyakorlat. A szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által vezetett szupervíziós folyamatokban. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Egyéni helyzetben a hallgató tanulmányi szupervíziós folyamatot vezet, felhasználva és a gyakorlatban 
alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a szupervíziós folyamat egészének szervezése és 
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végigvitele – akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerzıdéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, feed back. 
 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Egy egyéni szupervíziós folyamat vezetése. Az egyéni tanulmányi szupervíziós folyamat min. hossza 5× 60 
perc. 
Félév végére a hallgatók jegyzıkönyvet készítenek az általuk vezetett tanulmányi szupervíziós folyamatról 
megadott szempontok alapján. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Pühl, H: (2005): Egyéni szupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest 
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest. 

 
 

 
 

TKSZ 4311 Egyéni tanszupervizió 1. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majoros István  
Majsai Hideg Tünde 
Berényi Rita 
Marosszéki Emese 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyéni szupervíziós folyamat saját élményő megtapasztalása, a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, 
az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. A kurzus további célja 
a hallgatók tanulmányi szupervíziós folyamatának, az általuk vezetett szupervíziónak nyomon kísérése, 
szakmai támogatása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Diádikus helyzet, amely lehetıvé teszi a mélyebb, személyes tanulási kérdések átbeszélését. A kurzus két 
féléve alatt a hallgatók egyéni szupervíziós sajátélményben a szupervizor szakma elsajátítása során felmerülı 
személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit és 
mőködési normáit - a tanszupervízió a szupervízó munkamódjának megfelelıen tanulást, fejlıdést, személyes 
hatékonyság növekedést szolgál, egy szerzıdésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig 
oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fı mőködésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív 
jelenléte. A hallgatók az egyéni tanszupervíziós munkában tanulmányi szupervíziójukkal kapcsolatos 
kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel, a tanszupervízió a III. és IV. félévben végig 
kíséri tanulmányi szupervíziós munkájukat. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
aktív részvétel, pontos jelenlét. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, 
tegyen szert jártasságra az egyéni szupervíziós esetfeldolgozás munkamódjában. A gyakorlati tapasztalatokat 
képes legyen integrálni saját tanulmányi szupervíziós munkájába. 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
- 

Ajánlott irodalom: 
- 

 
 

TKSZ 4131 Tanulmányi szupervízió 3.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Saját élményő szupervízió vezetési gyakorlat. A szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által vezetett szupervíziós folyamatokban. 
  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Csoporthelyzetben a hallgató tanulmányi szupervíziós folyamatot szervez és vezet, felhasználva és a 
gyakorlatban alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a szupervíziós folyamat egészének 
szervezése és végigvitele – akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerzıdéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, 
feed back. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Csoportos szupervíziós folyamat vezetése. A csoportos tanulmányi szupervízió csoportlétszáma min. 5, max. 7 
fı. A folyamat min. hossza 7 ülés (1 ülés 90 perc).  
Félév végére a hallgatók jegyzıkönyvet készítenek az általuk vezetett tanulmányi szupervíziós folyamatról 
megadott szempontok alapján. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok, 

vélekedések.  In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
•   Schreyögg, A. (2005): Csoportszupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest 
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest. 
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TKSZ 4221 Csoportos tanszupervizió 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 28 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majsai Hideg Tünde 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
ıszi 

 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A csoportos szupervízió saját élményő megtapasztalása, a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az 
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus három féléve alatt a hallgatók szupervíziós csoporthelyzetben a szupervizor szakma elsajátítása során 
felmerülı személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit 
és mőködési normáit - a tanszupervízió a szupervízó munkamódjának megfelelıen tanulást, fejlıdést, 
személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerzıdésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló 
és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fı mőködésmódja az önreflexió, a szupervizor 
reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok 
tárházából válogat, és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. A szakmai mőködést vizsgálja a szerep – 
szervezet vagy intézmény – szakma kontextusában. A hallgatók a tanszupervíziós csoportmunkában 
tanulmányi szupervíziójukkal kapcsolatos kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel, a 
tanszupervízió a II., III. és IV. félévben végig kíséri tanulmányi szupervíziós munkájukat. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív és folyamatos részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, 
tegyen szert jártasságra a szupervíziós esetfeldolgozás munkamódjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat képes 
legyen integrálni saját tanulmányi szupervíziós munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
 
 

 

TKSZ 2140 A szupervízió, mint folyamat 4.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 12 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/Beadandó 
dolgozat  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szupervizori kompetencia fejlesztése az elsı kapcsolatfelvételtıl, a szerzıdéskötésen, munkaszakaszon át, az 
összegzı lezárásig a szupervíziós folyamatban. A szupervizor jelölt kapjon útmutatást és gondolja át mindazon 
kérdéseket, amelyek megválaszolása feltétlenül fontos a saját szupervizori gyakorlat megkezdése elıtt. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
Gyakorlatközeli elmélet. A stúdium a „szerzıdés” és a „folyamat” két fı fogalmi pillérére építve vizsgálja a 
szupervizori gyakorlat törvényszerően megjelenı kérdéseit. Mikor kezdıdik a szupervízió? Mi tartozik a 
szupervíziós szetting körébe? Mik a feldolgozási, lezárási szakasz jellemzıi? A tárgy négy féléves, így a 
félévek leképezhetik a szupervíziós folyamat egy-egy szakaszát. (Elıkészítı, kezdeti, feldolgozási, lezáró 
szakasz) 
IV. félév: a szupervíziós folyamat záró, befejezı, összegzı szakasza. Nagyon fontos, hogy minden esetben 
három szintő legyen a szupervíziós folyamat lezárása. A három szint: a személyes tanulás szintje, az 
együttmőködés, a kapcsolatok szintje – egymással, a szupervizorral -, és a szakmai tanulás, az esetek kapcsán 
levont, általános érvényő tanulságok szintje. Megvizsgálunk néhány zárás közben lehetséges nehéz helyzetet 
is. Mit tegyünk, ha a zárókörben „robban a bomba”?, azaz, erıs indulati reakciókat kiváltó közléssel búcsúzik 
valaki, egy olyan pillanatban, amikor az érintettek már nem reagálhatnak. Helyzetgyakorlatok során 
kipróbáljuk a lehetséges szupervizori „kezelési” módokat. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelıen kell alkalmaznia a szakmai lépéseket, valamint tudnia kell 
egy szupervíziós folyamatot önállóan végigkísérni. Fontos, hogy adekvát módon reagáljon nehéz érzelmi 
szituációkban, és tudjon kellı érzelmi távolságot tartani. Ismerje a hallgató az elsı kapcsolatfelvétel és az elsı 
interjú, valamint a jogi és kapcsolati szerzıdés szempontjait, képes legyen az elsı interjú felvételére, a 
szerzıdéskötésre. A szupervizor szakma szabályainak, etikájának megfelelıen tudja segíteni a 
szupervizáltakat az esetfeldolgozó munkában, a tanulságok összegzésében és abban is, hogy a szupervíziós 
tanulás felismerései hogyan csatolhatók vissza eredményesen a mindennapi szakmai tevékenységbe. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kallabis, Oriana (1996) A háromszög-szerzıdések konstrukciója – szerzıdéskötés három érdekképviselet 

között. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német szupervíziós irodalomból, Supervisio 
Hungarica Füzetek I. Salgótarján 75-88  

• Parsons, Janice E., Durst, Douglas (1996) Tanulási szerzıdések: félreértések és helytelen alkalmazások. 
In: Louis van Kessel és Sárvári György (szerk.) A szupervízió koncepcionális kérdései, Supervisio 
Hungarica Füzetek II. Salgótarján  132-142 

• Rappe-Giesecke, Kornelia (2005) A tanácsadás iránti igénytıl a szerzıdéskötésig – diagnózis és szetting. 
In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár 
Kiadó, Budapest 175-189. 

• Zeller, Doris (2005) Az ítéletalkotás, mint eljárás. In: Bagdy Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) 
Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 51-61. 

Ajánlott irodalom: 
• Aristu, Jesus Fernandez (2005) A szupervízió, mint szociális intervenciós eszköz In:Bagdy Emıke, 

Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 43-51 
• Hege, Marianne (1996) Etika és szupervízió. In: Norbert Lippenmeier (szerk.) Szemelvények a német 

szupervíziós irodalomból, Supervisio Hungarica Füzetek I. Salgótarján 97-105 
• Wellendorf, Franz (2005) A szupervízió mint intézményelemzés és a felkérés elemzése. In: Bagdy 

Emıke, Wiesner Erzsébet (szerk.) Szupervízió Egyén-csoport-szervezet Print-X-Budavár Kiadó, Budapest 
163-175. 
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TKSZ 2240 A szupervízió, mint tanulás 4. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 16 + 0 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
Írásbeli 

kollokvium/beadandó 
dolgozat 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek bıvítése a szupervízió keretei között történı speciális 
tapasztalati tanulásról, valamint az elmélet alkalmazásáról a szupervíziós mőködés során, gyakorlati szituációk 
révén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus leírása:  
A négy félévet átfogó tárgy a tapasztalati tanulás elméletébıl kiindulva a szupervízió, mint a „tanulás tanulása” 
definícióját járja körül. Mit nevezünk tanulási hipotézisnek? Hogyan tudunk olyan tanulási környezetet 
kialakítani, amely biztosítja a folyamatos reflexió lehetıségét? Milyen tanulási stílusok vannak? A hallgatók 
elsajátítják a szupervíziós tanulás rugalmas illesztését az adott folyamat résztvevıinek tanulási stílusához. 
Megismerkednek a legfontosabb tanulási tárgykörök (a segítı személye, a munkaszituáció és a szupervíziós 
helyzet interakciójában megjelenı munkatapasztalat) alapvetı ismereteivel. 
IV. félév: A változás, krízis és a szupervízió 
• A reziliencia jelensége 
• Tudatos és tudattalan folyamataink szerepe a döntéshozatalban 
• A szupervízió helye a krízisek kezelésében 
• A krízisek szerepe az ember életében – Erikson modellje 
• A szupervízió, mint liminális tér 
• A másodfokú változás folyamatainak elısegítése a szupervízióban. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt váljon képessé a speciális tanulás különbözı aspektusainak kezelésére, felismerésére, a 
szupervizált tanulásának, fejlıdésének elısegítésére az elméleti jártasság és a saját, példaadó mőködés révén. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A szupervíziós tanulás tervezett modellje. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. 

(szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica 
• Van Kessel, L., Haan, D. 1996): A tanulási hipotézis szerepe a szupervízión belüli tanulási folyamat 

facilitálásában. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio Hungarica Füzetek II., Supervisio 
Hungarica 

• Saari, C.: Tanulási koncepciók a szupervízióban. In: van Kessel, L., Sárvári, Gy. (szerk.) Supervisio 
Hungarica Füzetek II., Supervisio Hungarica. 

Ajánlott irodalom: 
• Coleman, D. (2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, Edge Kiadó 
• Coleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia.Budapest, Háttér kiadó 
• Koestler, A.: Szellem a gépben, Budapest, Európa, 2000 
• Békés, V. : A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált 

episztemológia számára. In: Forrai Gábor–Margitay Tihamér (szerk.), 2002 „Tudomány és történet” – 
Tanulmánykötet Fehér Márta tiszteletére, Budapest: Typotex, 215–228. o. 

• Miller, A.: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, 2002 Budapest, Osiris 
• Wilson, T.: Strangers to Ourselves, Discovering the adaptive unconscious, 2002, Harvard University Press 
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• Barlai, R. – Kıvágó, Gy.: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció, Századvég, Budapest, 2004. 
• B. Erdıs, M. A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006. 
• P. Watzlawick at. all., Változás, A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest, 

1990. 
 

 

 

TKSZ 1521 Csoportdinamikai alapismeretek 2.   
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 12 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva  
Snír Péter 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Gyakorlati jegy  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A cél a szupervizor jelölteket rendszerezett ismeretanyag birtokába juttatni a csoportdinamika tárgykörébıl. A 
csoportlélektani, szociálpszichológiai ismeretek alkalmazott pszichológiai szempontú értelmezése, azok 
elméleti tisztázása, valamint alkalmazásuk módja a gyakorlatban. A csoportdinamika elméletének és gyakorlati 
alkalmazásának összekapcsolása, a dinamika „leolvasása” készségének kialakítása segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus értelmezi, és összefüggésbe állítja a jellemzı társadalom- és csoportlélektani jelenségeket, 
dinamikákat. Az elméleti anyag és csoportanalitikus módszerrel dolgozó csoportmunka eredményeinek 
integrációja történik saját élményen keresztül. A saját képzési csoport tapasztalataiból, dinamikájából 
kiindulva, helyzetgyakorlatokon és szabad interakciós csoportos munkatapasztalaton keresztül reflexiós 
kiscsoportos munkamódban dolgozza fel és integrálja a kurzus a szupervíziós csoportok vezetéséhez szükséges 
alapvetı csoportdinamikai ismereteket. 
Fıbb témakörök:  
• A csoportdinamika kialakulása és elméleti bázisai 
• A csoportdinamika alapfogalmai, összefüggései;  
• A csoport definíciója, formái, jellegzetességeik, A csoportfolyamat szakaszai;  
• A csoportok vizsgálatának síkjai – vertikális, horizontális metszet 
• Csoportnormák; csoportszerepek; legfıbb konfliktustípusok 
• Krízis, fordulópontok, konfliktus dinamikája 
• Hatalom, versengés, kooperáció dinamikája csoportban. 
• Vezetı/vezetık – csoporttagok viszonya és annak hatása a dinamikára 
• A csoportmunkát segítı és gátló folyamatok 
• Ellenállás, destruktív folyamatok, Raoul Schindler csoportdinamikai modellje 
• Csoportdinamikai tér-dimenziók , A csoportkompetenciák 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A szupervizor jelölt jól tájékozódjon az ismeretanyagban, ismerje fel és tudja használni a gyakorlati 
munkában a csoportdinamika elemeit. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• König, O., Schattenhofer, K. (2010): Bevezetés a csoportdinamikába. 

 
Ajánlott irodalom: 
• Rudas, J.: Delfi örökösei, Kairosz, 1990 
• Szınyi, G.: Csoportok és csoportozók, Bp., Medicina, 2005. 
• Mérei, F.: Közösségek rejtett hálózata, Bp. Osiris 2004. 
• Csepeli, Gy.: Szociálpszichológia, Bp. Osiris, 2006. 
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• Irvin D. Yalom: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Bp., Animula,  
• J.& N. Simington: W. Bion klinikai munkássága, Bp, Animula, 1999. 
• Foulkes,S.H. A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei. Bp.,Animula,1999. 
• Mérei,F.,A pár és a csoport. Csoportdinamikai kísérletek gyermekeken, in :Társ és csoport, Budapest, 

Akadémiai K.,1989, 45-49. 
• Mérei, F.,Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken, in: Társ és csoport, i.m., 29-44. 
• Buda, B. (1979): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei MRT Szakkönyvtára, 2. Kiad. Bp. 
• Rogers, C. R.: A terápiás kapcsolat. A jelenlegi elméletek és kutatások. In. Buda B. (Szerk.) 

Pszichoterápia. Gondolat K. Bp. 1981. 181-196. old. 
 

 
TKSZ 3611 A szupervíziós folyamat zárása  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Madai Krisztina 
Marosszéki Emese 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Gyakorlati ismeretek szerzése a szupervíziós folyamat zárásának jellemzıirıl, saját élményő csoportmunkák 
feldolgozásán keresztül.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a szupervíziós csoportmunka záró szakaszának jellegzetességeibe vezeti be a hallgatókat. Az elsı 
egység elméleti ismereteket ad át, a továbbiakban gyakorlati, saját élményő tapasztalatokat szereznek a 
csoportos munka zárásáról, a csoportzárás, elköszönés szabályairól. 
Fıbb témakörök:  
• A csoportmunka záró szakaszának jellegzetességei, 
• Gyász, búcsú kezelési technikái csoportmunkában 
• A csoportvezetı kompetenciái. 
• Záró gyakorlatok 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
             - 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

• Rudas, J.: Delfi örökösei, Kairosz, 1990 
• Szınyi, G.: Csoportok és csoportozók, Bp., Medicina, 2005. 
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TKSZ 3711 A hivatásszemélyiség önmenedzselése,  stresszkezelés 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bagdy Emıke 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 16 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bagdy Emıke 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A szupervízió alkalmazásában a személyiség munkaeszközként funkcionál. Az alkalmassági felkészítés 
nem csupán a módszerbeli technikák és munkalépések elsajátítását kívánja meg, hanem a szakember 
személyiségének pallérozását, önvédelmi és önerısítı stratégiáinak kialakítását is. A tantárgy a self 
management keretében olyan pszichológiai stresszkezelı eszközök használatára és un. vitalitás 
generátorok alkalmazására tanítja meg a szakembereket, amelyekkel saját, a kapcsolatkezelésbıl elıadódó 
feszültségeit, kifáradását és lelki problémáit önmaga „kezelni” tudja. 

  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
• Asszertivitás-tréning, a szocializált önérvényesítés optimális kommunikációs módjai 
• Aktív és passzív relaxációs eljárások, a szorongás csökkentésének gyors módszerei,  
• Az imaginatív és meditatív utak felhasználása az önszabályozásban,  
• A jobb agyféltekei pszichikus kapacitás felhasználása 
• Motiváció újraépítés, újra energizálás 
• Pszichogimnasztika, légzéskontrollal önszabályozás, 
• Vegetativ folyamatok korrekciója, autogén tréning 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Az elıadások elméleti anyagain és a saját élményő megtapasztaláson keresztül a hallgatók sajátítsák el a 
bemutatott stresszkezelési, asszertív önérvényesítési stb. technikák használatát, képesek legyenek azok 
alkalmazására saját hivatásszemélyiségük gondozásában. 
 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
� Bagdy, E. /2000/: Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest. 

 
Ajánlott irodalom: 
� Kállai, J., Varga, J., Oláh, A. /2007/:Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest. 
� Kulcsár, Zs. /1998/ Egészségpszichológia. Medicina Kiadó, Budapest. 

 
 

TKSZ 3811 Szakdolgozati konzultáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 4 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majsai Hideg Tünde 
Madai Krisztina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szakdolgozat formai, tartalmi követelményeinek ismertetése, segítségnyújtás a szakdolgozati 
témaválasztásban. A kurzus célja a hallgatók személyre szabott, érdeklıdési területüknek, irányultságuknak 
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megfelelı szakdolgozati témaválasztásának elısegítése. 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakdolgozat színvonalas elkészítéséhez nélkülözhetetlen ismeretek – a szakdolgozat formai, tartalmi 
követelményei – átadása, segítségnyújtás a hallgató felkészültségének, személyes érdeklıdésének 
legmegfelelıbb téma kiválasztásában. A csoportos szakdolgozati konzultáció után a hallgatók 2× 2 óra egyéni 
konzultációt folytatnak témavezetıjükkel. 
Fıbb témakörök - A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei, a szakirodalmi hivatkozások jelzésének 
szabályai, a témavezetés folyamata, az opponensi értékelés szempontrendszere. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív jelenlét, a hallgatók szerezzenek meg minden releváns információt szakdolgozatuk megírásához. 
 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Umberto Eco (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 

 
Ajánlott irodalom: 
• A témavezetık ajánlása szerint 
• http::// szakdolgozat.lap.hu 

 
 
 

TKSZ 3431 Önreflektív team 3.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 8 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az önreflektív csoport célja a képzés benyomásainak, élményeinek reflektív feldolgozása és a kollegiális, 
team-en belüli együttmőködés megtapasztalása.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tulajdonképpen saját élményő csoport, amelyben a képzıdés folyamatának élményei kerülnek 
feldolgozásra. A fı hangsúly a reflexió – önreflexió technikájának készségszintő elsajátítására kerül. A 
hallgatók a II., III., IV. félév sajátélményő nagy, közép- és kiscsoportos munkáira reflektálnak, gyakorlatot 
szerezve az önreflexió – reflexió használatában különbözı mélységi szinteken. Tapasztalatot szereznek 
különbözı mérető csoportokban a csoport mőködési szintjének megfelelı reflektálási mélység adekvát 
használatában is. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el a reflexió – önreflexió technikáját, tudja azt adekvátan 
alkalmazni szupervizori munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
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TKSZ 4141 Tanulmányi szupervízió 4.  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által 
vezetett szupervíziós folyamatokban. 
  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Csoporthelyzetben a hallgató tanulmányi szupervíziós folyamatot szervez és vezet, felhasználva és a 
gyakorlatban alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a szupervíziós folyamat egészének 
szervezése és végigvitele – akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerzıdéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, 
feed back. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Csoportos szupervíziós folyamat vezetése. A csoportos tanulmányi szupervízió csoportlétszáma min. 5, max. 7 
fı. A folyamat min. hossza 7 ülés (1 ülés 90 perc).  
Félév végére a hallgatók jegyzıkönyvet készítenek az általuk vezetett tanulmányi szupervíziós folyamatról 
megadott szempontok alapján. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bagdy, E., Wiesner, E. (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok, 

vélekedések. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. 
• Schreyögg, A. (2005): Csoportszupervízió In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio 

Hungarica IV.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest 
• Casement, P. (1999): Páciensektıl tanulva. Animula Kiadó, Budapest 
• Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest. 
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TKSZ 4321 Egyéni tanszupervizió 2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 7 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majoros István  
Majsai Hideg Tünde 
Berényi Rita 
Marosszéki Emese 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyéni szupervíziós folyamat saját élményő megtapasztalása, a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, 
az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. A kurzus további célja 
a hallgatók tanulmányi szupervíziós folyamatának, az általuk vezetett szupervíziónak nyomon kísérése, 
szakmai támogatása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Diádikus helyzet, amely lehetıvé teszi a mélyebb, személyes tanulási kérdések átbeszélését. A kurzus két 
féléve alatt a hallgatók egyéni szupervíziós sajátélményben a szupervizor szakma elsajátítása során felmerülı 
személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit és 
mőködési normáit - a tanszupervízió a szupervízó munkamódjának megfelelıen tanulást, fejlıdést, személyes 
hatékonyság növekedést szolgál, egy szerzıdésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig 
oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fı mőködésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív 
jelenléte. A hallgatók az egyéni tanszupervíziós munkában tanulmányi szupervíziójukkal kapcsolatos 
kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel, a tanszupervízió a III. és IV. félévben végig 
kíséri tanulmányi szupervíziós munkájukat. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
aktív részvétel, pontos jelenlét. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, 
tegyen szert jártasságra az egyéni szupervíziós esetfeldolgozás munkamódjában. A gyakorlati tapasztalatokat 
képes legyen integrálni saját tanulmányi szupervíziós munkájába. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
 
 

TKSZ 4231 Csoportos tanszupervizió 3. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 28 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Marosszéki Emese 
  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A csoportos szupervízió saját élményő megtapasztalása, a szupervizor jártasság és készség elsajátítása, az 
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus három féléve alatt a hallgatók szupervíziós csoporthelyzetben a szupervizor szakma elsajátítása során 
felmerülı személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit 
és mőködési normáit - a tanszupervízió a szupervízó munkamódjának megfelelıen tanulást, fejlıdést, 
személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerzıdésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló 
és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fı mőködésmódja az önreflexió, a szupervizor 
reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok 
tárházából válogat, és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. A szakmai mőködést vizsgálja a szerep – 
szervezet vagy intézmény – szakma kontextusában. A hallgatók a tanszupervíziós csoportmunkában 
tanulmányi szupervíziójukkal kapcsolatos kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel, a 
tanszupervízió a II., III. és IV. félévben végig kíséri tanulmányi szupervíziós munkájukat. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív és folyamatos részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, 
tegyen szert jártasságra a szupervíziós esetfeldolgozás munkamódjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat képes 
legyen integrálni saját tanulmányi szupervíziós munkájában. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
 

TKSZ 4411 Tanszuperviziós evaluáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 8 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Nemes Éva 
Szarka Attila 
Majsai Hideg Tünde 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
gyakorlati jegy  

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szupervizor jártasság és készség elsajátítási gyakorlatának önreflexiós feldolgozása, a gyakorlatban, a 
hallgatók által vezetett szupervíziós folyamatokban alkalmazott-megtapasztalt elméleti ismeretek 
összefoglalása, tudatosítása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egyéni (SUP-25) és csoporthelyzetben (SUP-16, 27, 33) a képzés 3 félévében a hallgató által vezetett 
szupervíziós folyamatok és a 3 féléves tanszupervíziós folyamatok összefoglalása, az egyéni tapasztalatok és 
az alkalmazott elméleti ismeretek megosztása, tudatosítása, feldolgozása. A hallgatók forgásos rendszerben, 
akvárium helyzetben csoportos szupervíziót tartanak, bemutatva a képzés folyamán elsajátított készségeiket. A 
folyamatot videóra véve a felvétel elemzésén keresztül a hallgatók lehetıséget kapnak a reflexió és önreflexió 
egy új szintjének megtapasztalására, a tapasztalatok integrálására szupervizori munkájukba. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív jelenlét. A hallgató váljon képessé a három félév tanulmányi és tanszupervíziós sajátélményő 
tapasztalatainak önreflektív feldolgozására. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

- 
Ajánlott irodalom: 

- 
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TKSZ 5198 Szakdolgozat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
10 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
Zv 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A saját, szupervizori munkából egy konkrét helyzet vagy eset bemutatása. 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1/3-a elmélet, 1/3-a saját szupervizori munka bemutatása, 1/3-a reflexió a kiválasztott témára és a bemutatott 
ülésrészletre-részletekre. 
Terjedelme: minimum 40 oldal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oklevél elnyeréséhez a záróvizsga elıtt a benyújtott szakdolgozatban a hallgatónak tanúsítania kell, hogy 
tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom feldolgozásával képes a tanult ismeretanyag önálló alkalmazására 
és jártas hazai és nemzetközi szakirodalomban. A szakdolgozat a saját, gyakorlati szupervizori munka 
feldolgozásán alapul. 
A szakdolgozatnak tartalmaznia kell az empirikus munka tárgyát képezı szupervizori tevékenység elméleti 
kérdéseinek alapos szakirodalom feldolgozását is. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A témához kapcsolódó irodalmak. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 

TKSZ 5199 Záróvizsga 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nemes Éva  
 

Féléves óraszám: 
L: 0 + 0 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
- 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 

 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés módszere: 
Zv 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Államvizsgára az a hallgató bocsátható, aki: 
a.) megfelelı szakmai elıképzettséggel 
b.) megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezik, és 
c.) teljesítette az államvizsgára való jelentkezés feltételeit;  
• a kötelezı tanegységeket,  
• az elıírt két komplex szigorlatot,  
• gyakorlati jegyekkel igazolja, hogy a képzés során elıírt gyakorlatokat és a csatlakozó követelményeket 

teljesítette,  
• valamennyi tanegységben érvényes aláírással kell rendelkeznie.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A záróvizsgára bocsátás feltétele olyan szakdolgozat készítése, amely gyakorlati szupervíziós munka illetve 
esetmunka feldolgozásán alapul. A szakdolgozatot egy opponens minısíti. Az opponens által elfogadott 
szakdolgozat alapján bocsátható a hallgató záróvizsgára. 
a.) gyakorlati vizsga 
A szakdolgozatban prezentált szupervizori mőködés diszkussziója, indoklása és megvédése, amelynek alapján 
a hallgató a gyakorlati jegyet kapja. 
b.) Elméleti záróvizsga 
Szóbeli számot adás a szakdolgozatban foglalt szakmai kérdéskör teljes elméleti hátterére vonatkozó tudásról. 
A vizsgázó a szóbeli teljesítmény alapján elméleti záróvizsga-jegyet kap. 
Az összesített minısítést az alábbi teljesítmények középarányából alakítjuk ki. 
1.1 A tanulmányok során letett 3 szigorlat jegye 
2.1 A szakdolgozat eredménye 
3.1 A gyakorlati szakvizsga eredménye  
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
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8. SZABADBÖLCSÉSZET TANSZÉK  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 

9.1. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

Az alapképzési szak megnevezése: szabad bölcsészet (Liberal Arts) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 
- szakképzettség: alapszakos szabad bölcsész (megjelölve a szakirányt) 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist 
- választható szakirány: vallástudomány (Religious Studies) 
 
Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: szabad bölcsészet 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
 
 

9.1.1. Mintatanterv szabad bölcsészet alapképzési szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK (10 KREDIT) 

K Filozófiatörténet  BAA 
0010 

–  
30/v/

2 
    

K Egyházismeret 
BAA 
0020 

– 
30/v/

2 
     

K 
 

Nyelvi normativitás, 
nyelvhelyesség 

BAA 
1030 

– 
15/v/

2 
     

K Kutatásmódszertan 
BAA 
0041 

– 
30/é/

2 
     

K Retorika 
BAA 
1032 

– 
30/é/

2 
     

 Összesítés:   105/8 30/2     
SZAKMAI ALAPOZÓ MODUL (25 KREDIT) 

K 
Bevezetés a 
vallástudományba 

BSB 0101 – 
30/v/

4 
     

K Bevezetés az etikába BSB 0102 –  
30/v/

3 
    

K Bevezetés az esztétikába BSB 0103 –  
30/v/

3 
    

K 
Bevezetés a 
kommunikációba 

BSB 0104 – 
30/é/

2 
     

K Bevezetés a filozófiába BSB 0105 – 
30/v/

4 
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K Vizuális kultúra 1-2. 
BSB 2302 
BSB 2303 

– 
BSB 2302 

30/v/
3 

30/v/
3 

    

K Bibliaismeret BSB 0106 –  
30/v/

3 
    

 Összesítés:   
120/ 
13 

120/ 
12 

    

ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK  (85 KREDIT) 

KV Héber 1 BSB 1111 – 
30/é/

3 
     

KV Héber 2. BSB 1112 
BSB-
1111 

 
30/é/

3 
    

KV Héber 3. BSB 1113 
BSB-
1112 

  
30/é/

3 
   

KV Héber 4. BSB 1114 
BSB-
1113 

   
30/é/

3 
  

KV Ógörög 1. BSB 1121 – 
30/é/

3 
     

KV Ógörög 2. BSB 1122 
BSB-
1121 

 
30/é/

3 
    

KV Ógörög 3. BSB 1123 
BSB-
1122 

  
30/é/

3 
   

KV Ógörög 4. BSB 1124 
BSB-
1123 

   
30/é/

3 
  

KV Latin 1. BSB 1131 – 
30/é/

3 
     

KV Latin 2. BSB 1132 
BSB-
1131 

 
30/é/

3 
    

KV Latin 3. BSB 1133 
BSB-
1132 

  
30/é/

3 
   

KV Latin 4. BSB 1134 
BSB-
1133 

   
30/é/

3 
  

KV Szanszkrit 1. BSB 1151  
30/é/

3 
     

KV Szanszkrit 2. BSB 1152 
BSB-
1151 

 
30/é/

3 
    

KV Szanszkrit 3. BSB 1153 
BSB-
1152 

  
30/é/

3 
   

KV Szanszkrit 4. BSB 1154 
BSB-
1153 

   
30/é/

3 
  

K Ismeretelmélet és logika BSB 1302 –    
30/v/

3 
  

K Bevezetés a vallásfilozófiába BSB 2122 –  
30/v/

3 
    

K 
Ókori vallások 
mővelıdéstörténete 1-3. 

BSB 2211 
BSB 2212 
BSB 2213 

– 
BSB 2211 
BSB 2212 

  
30/v/

4 
30/é/

3 
30/é/

3 
 

K 
Nem keresztény vallások és 
kultúrák  1-3. 

BSB 2312 
BSB 2313 
BSB 2314 

–  
BSB 2312 
BSB 2313 

  
30/v/

4 
30/é/

3 
30/é/

3 
 

K 
Magyar és egyetemes 
egyháztörténet 1-2. 
 

BSB 2221 
BSB 2222 

–  
BSB 2221 

  
30/v/

3 
30/v/

3 
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K Felekezetismeret BSB 2231 –   
30/v/

4 
   

K Kultúra és medialitás 1-2. 
BSB 1203 
BSB 1204 

– 
BSB 1203 

30/v/
3 

30/v/
3 

    

K 
Részletes filozófiatörténet 

1-4. 

BSB 3101 
BSB 3102 
BSB 3103 
BSB 3104 

– 
BSB 3101 
BSB 3102 
BSB 3103 

30/v/
3 

30/v/
3 

30/v/
3 

30/v/
3 

  

K Vallás és egyházszociológia BSB 3201 –   
30/v/

3 
   

K Vallási néprajz BSB 3202 –      
30/é/

3 

K Valláspszichológia BSB 3203 –  
30/v/

3 
    

K Vallás és természettudomány BSB 3401 –     
30/v/

3 
 

K Ókori nyelv alapvizsga BSB 3997 BSB 11x4    0/v/0   

K 
Szakmai prezentációs 
gyakorlat 

BSB 3998 BSB 5995      
30/é/

2 

K 
A szakdolgozatírás 
módszertana  

BSB 5995 –     
30/é/

2 
 

K Záródolgozat BSB 5997 BSB 5995      0/é/4 

 Összesítés:   
90/ 
9 

150/ 
15 

210/ 
23 

180/ 
18 

120/ 
11 

60/ 
9 

 
 

DIFFERENCIÁLT SZAKTERÜLETI ISMERETEK - VALLÁSTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY (50 KREDIT) 

K Modern vallási irányzatok BSB 4101 –     
30/v/

3 
 

K Összehasonlító vallástörténet BSB 4102 –     
30/v/

2 
 

K Vallásközi párbeszéd BSB 4103 –      
30/é/

2 

K Vallás és politika BSB 4104 –    
30/v/

4 
  

K Távol-keleti vallások BSB 4106 –      
30/é/

3 

K 
Valláselméleti 

szakszeminárium 

BSB 4111 
BSB 4112 
BSB 4113 
BSB 4114 

BSB 0101   
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 

K 
Vallástörténeti 

szakszeminárium 

BSB 4121 
BSB 4122 
BSB 4123 
BSB 4124 

BSB 0101   
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 
30/é/

3 

K 
Ókori nyelveken írott 
vallástörténeti szövegek 
olvasása 1-2. 

BSB 4131 
BSB 4132 

BSB 3997     
30/é/

3 
30/é/

3 

K 
Modern idegen nyelvi 
szakszövegolvasás 1-2. 

BSB 4141 
BSB 4142 

– 
BSB 4141 

    
30/é/

3 
30/é/

3 

 Összesítés:     
60/ 
6 

90/ 
10 

180/ 
17 

180/ 
17 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK (10 KREDIT) 
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SZV Szabadon választható tárgy  B** 9xxx – 
30/v/

2 
     

SZV Szabadon választható tárgy B** 9xxx – 
30/v/

2 
     

SZV Szabadon választható tárgy B** 9xxx –  
30/v/

2 
    

SZV Szabadon választható tárgy B** 9xxx –  
30/v/

2 
    

SZV Szabadon választható tárgy B** 9xxx –   
30/v/

2 
   

 Összesítés:   
60/ 
4 

60/ 
4 

30/ 
2 

   

          
 
 ZÁRÓVIZSGA  BSB 5998 

abszolutór
ium 

      

 Összesítés:   
375/ 
34 

360/ 
33 

300/ 
31 

300/ 
28 

300/ 
28 

240/ 
26 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 375 360 300 300 300 240 
Vizsgák száma 9 11 7 5 3 0 
Félévközi jegyek száma 4 1 3 4 7 9 
Összes felkínált kredit 34 33 31 28 28 26 
Javasolt kreditmennyiség 34 33 31 28 28 26 
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9.1.2. Mintatanterv vallástudományi minor szakos hallgatók számára 

(nappali tagozat) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

 

K 
Bevezetés a 

vallástudományba 
BSB 
0101 

– 30/v/4       

K Bevezetés a vallásfilozófiába 
BSB 
2102 

–   30/v/3     

K Felekezetismeret 
BSB 
2231 

–   30/v/4     

K Valláspszichológia 
BSB 
3301 

–   30/v/3     

K Bibliaismeret 
BSB 
0106 

–     30/v/3   

K 
Ókori vallások 

mővelıdéstörténete 1-3. 

BSB 
2211 
BSB 
2212 
BSB 
2213 

–  
30/v/4 

  
  

30/v/3 
  
  

30/v/3 
  
  

  
  
  

K 
Nem keresztény vallások és 

kultúrák 1-3. 

BSB 
2311 
BSB 
2312 
 BSB 
2313 

–   
30/v/4 

  
  

30/v/3 
  
  

30/v/3 
  
  

  
  
  

K 
Magyar és egyetemes 

egyháztörténet 

BSB 
2221 
BSB 
2222 

 – 
BSB 
2221 

  
  

  
  

30/v/3 
  

30/v/3 
  

K Vallási néprajz 
BSB 
3202 

–       30/é/3 

K Vallás- és egyházszociológia 
BSB 
3201 

– 30/v/2       

K Összehasonlító vallástörténet 
BSB 
4102 

– 30/v/2       

 Összesítés:   150/16 150/16 120/12 60/6 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 150 150 120 60 
Vizsgák száma 5 5 4 1 
Félévközi jegyek száma 0 0 0 1 
Összes felkínált kredit 16 16 12 6 
Javasolt kreditmennyiség 16 16 12 6 

 
 
 
 
 

 
9.1.3. Mintatanterv szabad bölcsész minor szakos hallgatók számára 

(nappali tagozat) 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

 

K Bevezetés az etikába 
BSB 
0102 

–   30/v/3     

K Bevezetés az esztétikába 
BSB 
0103 

–   30/v/3     

K Vizuális kultúra 1-2. 

BSB 
2302 
BSB 
2303 

– 
BSB 
2302 

30/v/3 
  

30/v/3 
  

  
  

  
  

K Bevezetés a filozófiába 
BSB 
0105 

– 30/v/3       

K Bibliaismeret 
BSB 
0106 

–     30/v/3   

K Kultúra és medialitás 1-2. 

BSB 
1203 
BSB 
1204 

–  
BSB 
1203 

30/v/3 30/v/3 
  
  
  

  
  
  

K Ismeretelmélet és logika 
BSB 
1302  

– 
  
  

30/v/3  
  
  

  
  

K Felekezetismeret 
BSB 
2231 

–       30/v/4 

K 
Részletes filozófiatörténet 1-

4. 

BSB 
3101 
BSB 
3102 
BSB 
3103 
BSB 
3104 

– 
BSB 
3101 
BSB 
3102 
BSB 
3103 

30/v/3 30/v/3  

30/v/3 
  
  
  

30/v/3 
  
  
  

K 
Bevezetés a 

vallástudományba 
BSB 
0101 

–     30/v/4   

K Valláselméleti BSB –      30/é/3 
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szakszeminárium 4111 
 Összesítés:   120/12 180/18 90/10 90/10 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    
 
 

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 120 180 90 90 
Vizsgák száma 4 6 3 2 
Félévközi jegyek száma 0 0 0 1 
Összes felkínált kredit 12 18 10 10 
Javasolt kreditmennyiség 12 18 10 10 
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9.1.4. Szabad bölcsészet alapképzési szak tantárgytematikái 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Az elıadások látogatása, és a kötelezı irodalom folyamatos feldolgozása nagyban segíti a vizsgára való 

felkészülést (filozófiai elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók számára gyakran nélkülözhetetlen a 
sikeres vizsgához). 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e;  Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. In: 

Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 744-755. 
o.; ill. I. kötet, 997-1000.  

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv /1-10. fejezetek és 
II. könyv/1-6. fejezetek. In: Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-
199. és 203-208. o.;  Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: Európa, 1992; 5-27. o., 
39-54. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz  (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf) ; Cicero, 
Scipio álma in:  Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; 
Marcus Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-72. 
o. 

• Plótinosz, „A három eredendı valóságról”,  In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. Válogatott 
filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; Augustinus, 
Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 

• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 
kötet, 175-183.;  Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in:  Az isteni és emberi természetrıl, Budapest: 
Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 
Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
Társulat, 2003, 107-143. o. 

• Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 
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• Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. és 
278-301.) 

• Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 
• Ford. Jaksa M. és Zoltai D. Budapest: T-Twins, 1992; 33-40. és 46-77. o. 
• Heidegger: Lét és idı, Ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 

465-471.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Akadémiai kiadó, 2007. (vonatkozó fejezetek) 
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BAA 0020 Egyházismeret 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás  

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás  
Dr. John Brouwer 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az egyetem egyházi jellegének megfelelıen a hallgatók megismertetése a legfontosabb egyházi fogalmakkal 
és kérdésekkel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz. Tömören bemutatja az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház, a reformáció, és a modern kor 
meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, 
amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. 
kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris, Budapest 1995 

Ajánlott irodalom: 
• Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest 2001 

 
 
 

BAA 1030 Nyelvi normativitás, nyelvhelyesség 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bölcskei Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 15 
L:  – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bölcskei Andrea 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy alapvetı célja a hallgatók nyelvrıl való tudásának és nyelvi tudatosságának erısítése. A nyelvi 
normativitást érintı elméleti kérdések áttekintése mellett gyakorlatok segítségével a nyelvi leírás szintjei 
szerint haladva a nyelvhelyességgel kapcsolatos fontosabb problémák is megvitatásra kerülnek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bevezetés. A nyelvhelyesség fogalmának értelmezése. A preskriptív és a deskriptív nyelvszemlélet. 
Társadalmi és nyelvi normák. Norma – nyelvszokás – szabályozás. Nyelvváltozatok és irodalmi nyelv. 
Nyelvföldrajz, szociolingvisztika és normativitás. Nyelvi változások, nyelvi változók. Nyelvmővelésünk 
történetének fıbb mozzanatai. A mai magyar nyelvmővelés irányzatai, elvei és módszerei. Az igényes 
kommunikáció fıbb jellegzetességei I. Hangtan. Az igényes kommunikáció fıbb jellegzetességei II. Alaktan. 
Az igényes kommunikáció fıbb jellegzetességei III. Mondattan. Az igényes kommunikáció fıbb 
jellegzetességei IV. Szókincs. Nyelvhelyességi babonák. A közhely. Nyelvi illemszabályok. Helyesírásunk 
alapelvei. Nyelvi jogok. A nyelvi tervezés feladatai és módszerei. A magyar nyelv helyzete az Európai 
Unióban és a világban. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
• Zárthelyi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó, Budapest. 12–91.  
• Sándor Klára (2003): Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvmővelés. In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar 

nyelv kézikönyve. 381–409. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998): A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. Akadémiai Kiadó, 

Budapest vagy In: Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve. 411–421. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Andersson, Lars-Gunnar –Trudgill, Peter (1990): Bad Language. Blackwell.  
• Balázs Géza (2005): „A magyar nyelv elé mozdításáról …” Vitairat a nyelvmővelésért. Akadémiai Kiadó, 

Budapest.  
• Balázs Géza—Koltói Ádám—A. Jászó Anna (é. n. [2002], szerk.): Éltetı anyanyelvünk. Mai 

nyelvmővelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest.  

• Bartsch, Renate (1987): Norms of language: theoretical and practical aspects. Longman, London.  
• Deme László–Köves Béla (1969, szerk.): Magyar nyelvhelyesség. Tankönyvkiadó, Budapest.  
• Grétsy László–Kemény Gábor (1996, szerk.): Nyelvmővelı kéziszótár. Auktor Könyvkiadó, Budapest.  
• Hernádi Miklós (1973): A közhely természetrajza. Gondolat, Budapest.  
• Lırincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvmővelés. Magvetı Kiadó, Budapest.  
• Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében. 

Tinta Könyvkiadó, Budapest.  
• Nádasdy Ádám (2003): Ízlések és szabályok. Magvetı, Budapest. 
• Tolcsvai Nagy Gábor (1998, szerk.): Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Budapest.  
• Tolcsvai Nagy Gábor (2004): Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest.  
• 25 év anyanyelvünk szolgálatában. Konferencia az Édes Anyanyelvünk címő folyóirat negyedszázados 

megjelenése alkalmából. (2004) Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 
 
 

BAA 0041 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Anna Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
– 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Parlagi Gáspár 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy elsıdleges célja, hogy az egyetemi képzésbe frissen belépı hallgatók elsajátítsák a 
bölcsészettudományi kutatások alapvetı módszertanát; megszerezzék a könyvtári kutatómunkához szükséges 
kompetenciákat, és a szemináriumi (majdan szak-) dolgozatok megírásához nélkülözhetetlen ismereteket 
(bibliográfia készítés, hivatkozások, lábjegyzetelés, stb.).  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus órái során a hallgatók megismerkednek a könyvtárhasználat és a bibliográfiakészítés alapjaival, a 
forráskezelés és a témafeldolgozás alapvetı módszereivel, és a tudományos írásmővek elkészítésének 
eszköztáraival. A kurzus célja, hogy a kompetenciájuknak megfelelıen kiválasztott forrásszövegrıl, vagy az 
általa felvetett kérdésekrıl a hallgatóktól elvárható tudományos igényre törekvı kutatást tudjanak végezni, és a 
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félév végére arról formai szempontból is korrekt szemináriumi dolgozatot tudjanak írni. Ennek érdekében a 
félév során a hallgatóknak négy beadandó anyagot kell elkészíteniük. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• témaválasztás (valamely vallástudományi vagy filozófiai forrásszöveg kiválasztása és elolvasása) 
• a választott szöveg rövid bemutatása, esetleg a vele kapcsolatos problémák vázlatos ismertetése 
• másodlagos irodalom feltérképezése 
• bibliográfia 
• kutatási terv elkészítése 
• a félév végéig egy rövid, problémacentrikus, és formai szempontból is megfelelı szemináriumi dolgozat 

elkészítése 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eco, U.: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz, 1999. 
• Funke, F.: Könyvismeret: Könyvtörténeti áttekintés. Budapest: Osiris, 2004. 
• Vassányi M.: A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei. on-line: 

http://www.szabadbolcsesz.kre.hu/images/stories/szakdolgozat_%20formai_%20szabalyai.pdf 
• A FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) szerzıi útmutatója. On-line: 

http://www.c3.hu/~fons/hivatk.htm 
Ajánlott irodalom: 
• Fábián P., Deme L., Tóth E. (szerk.): Magyar helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai, 2007 
• Gyurgyák János: Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Budapest: Osiris, 1997. 
• Pomázi Gy. (szerk.): A magyar helyesírás szabályai. Budapest: Akadémiai, 2011. 

 
 
 

BAA 1032 Retorika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Heltainé Nagy 
Erzsébet 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: – 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Sólyom Réka 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi és tavaszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy áttekintse a retorika fıbb elméleti és gyakorlati eredményeit, ezzel eszközrendszert 
kínáljon a hallgatóknak a minél hatékonyabb élıszóbeli és írásbeli megnyilatkozáshoz. Tudatosítsa, gyakorlati 
készséggé fejlessze a közéleti szereplıhöz, a nyilvános beszédhelyzethez (a beszédpartner(ek)hez, a beszéd 
tárgyához, mőfajához illı igényes beszédmodort, a nyilvános fellépéshez) szükséges és a társadalmi 
elvárásoknak is megfelelı tudatos beszéd- és magatartáskultúrát, segítse az élıszóbeli és írásos anyagok, 
beszédmővek elkészítését, a sikeres kommunikációt.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A retorika fogalma, tárgya és felosztása. Klasszikus és korszerő retorika, népszerő retorikák. A retorika 
kapcsolata más tudományágakkal A egyetemes és a magyar retorika története A szónoki beszéd fajtái. A 
szónok tulajdonsága és feladatai. Retorikai szituáció; kapcsolat a hallgatókkal A szöveg létrehozásának fázisai: 
inventio (anyaggyőjtés), dispositio (elrendezés), elocutio (formába öntés), pronuntiatio (az elıadás 
kidolgozása), memoria (a beszéd megtanulása). A vázlat: munkavázlat, szövegvázlat A szónoki beszéd részei 
I.: bevezetés (principium/exordium), befejezés (peroratio/epilogus), elbeszélés (narratio), kitérés (digressio), 
részletezés/felosztás (propositio/partitio) A szónoki beszéd részei II.: bizonyítás, érvelés (argumentatio), 
cáfolás (refutatio). Az érvek típusai és az érvelés módszerei. A cáfolás módszerei Pragmatikai és logikai 
alapok: a vita és az érvelés. A vita mint dialógus: beszédaktusok, implicit utalások, következtetések, 
elıfeltevések. Visszaélések a performatív kifejezésekkel A racionális vita általános és speciális szabályai. A 
látszatvita. A vita nyelve és eredményessége Érvelés és következtetés, premisszák és konklúziók, hiányos 
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következtetések, összetett érvelések, érvelési térképek. Az érvelések elemzési szempontjai. Kérdések és 
válaszok: a kérdések fajtái és szerepe. A válaszolás stratégiái. A mellébeszélés Az elocutio (szó- és 
gondolatalakzatok formába öntése). A bekezdések megszerkesztése: párhuzamos, ellentétezı, kérdés-felelet, 
ok-okozati felépítés. Alakzatok, trópusok Az elıadásmód kidolgozása (pronuntiatio), a szöveg hangosítása, a 
beszédtechnika. Nonverbális elemek A tipikusan szóbeli szövegmőfajok: elıadás – referátum, kiselıadás – 
korreferátum, vita, hozzászólás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• órai gyakorlatok elvégzése 
• érvelı vagy alkalmi beszéd írása és elıadása 
• beszédelemzés   
• Zh 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra (2005): Retorika. Osiris Kiadó, Budapest 
• Szálkáné Gyapay Márta (1999): Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

Ajánlott irodalom: 
• Aczél Petra (2001): Retorika. A szóból épült gondolat. Gyakorlókönyv. Krónika Nova Kiadó. Budapest 
• Aczél Petra (2009): Új retorika: közélet, kommunikáció, kampány. Kalligram, Pozsony 
• Adamik Tamás (1998): Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca Kiadó, Budapest 
• Arisztotelész (1999): Rétorika. Ford.: Adamik Tamás. Telosz, Budapest. (Az I, III. könyv; a II. könyv 1, 

18–26. fejezetei.) 
• Carnegie, Dale (1999): Sikerkalauz 3. A hatásos beszéd módszerei. Gladiátor Kiadó, Bp. 
• Hull, Raymond (1997): A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár, Bp. 
• Margittay Tihamér (2004): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest  
• Moss, Geoffrey (1998): Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár, Bp.  
• Peace, A. (1997 / 2005): Testbeszéd. Park, Bp. 
• Peace, A. — Garner, A. (1989): Szó-beszéd. Park, Bp. 
• Pratkins, A. R. — Aronson, E. (1992): A rábeszélıgép. Ab ovo, Bp. 
• Róka Jolán szerk. (2003): Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest 
• Szabó G. Zoltán — Szörényi László (1988): Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Budapest 

 
 

BSB 0101 Bevezetés a vallástudományba 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pethı Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pethı Sándor 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus propedeutikai jellegő. Elsıdleges célja, hogy a hallgatók átfogó, késıbbi tanulmányaik számára 
tudományelméleti és tudománytörténeti keretet kijelölı ismereteket kapjanak vallástudományról. A tematika a 
történeti és szisztematikus megközelítés egyensúlyára épül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy programja az alábbi – az oktatás során több tanóra keretében tárgyalandó – kulcstémák szerint épül 
fel: 
1. A vallástudomány fogalma, tudomány rendszertani helye, kapcsolata a rokon tudományokkal. 
2. A vallástudomány ágai, viszonyuk egymáshoz. 
3. A vallásfogalom változásai. 
4. A vallás fogalma a vallástudományban. 
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5. A vallástudomány és a vallástörténet viszonya. 
6. Isten fogalma a vallástudományban. 
7. A vallástudomány és a teológia viszonya. 
8. Vallástípusok. 
9. Szekularizáció. 
10. Vallási intézmények. 
11. A vallástudomány a vallási sokféleség közegében. 
12. A vallástudomány mint kultúratudomány. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Simon R.: A vallástörténet klasszikusai. Budapest: Osiris, 2003.  Bevezetés. 
• Ries, J.: A szent antropológiája. Budapest, 2003. 
• Leeuw, G. van der :. A vallás fenomenológiája. Budapest, 2004. 596-605.o. 
• Máté-Tóth András: Teológia és vallástudomány. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/teol/matetoth.htm 
• „Mi  a vallástudomány?” In: Vallástudományi Szemle 2005/1, 3-9.o.   
• Pethı S.: „A megkésettség szomorúsága. Tudománytörténeti gyorsfelvétel a vallástudományról.” In: 

Confessio, 2008/3 6-16.o. 
• Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai - Bevezetés a vallástudományba. Budapest, 2007. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 0102 Bevezetés az etikába 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók az etikai gondolkozás legjelentısebb irányaival, a kortárs filozófiai etika 
legfontosabb kérdésfeltevéseivel, az alkalmazott etika alapvetı területeivel és az etikai kérdések néhány 
szépirodalmi megjelenésével ismerkednek meg.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Vallási megalapozottságú etika. 
2. Szándéketika. 
3. Következményetika. 
4. Kötelességetika. 
5. Az etika megalapozásának problémája. 
6. Metaetikák. 
7. A kortárs etika problémái. 
8. A tudomány etikája. 
9. Bioetika. 
10. Gazdasági és üzleti etika. 
11. Etika és politika. 
12. Etikai kérdések az irodalomban 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 



 

| 1042 | 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Abaelardus, Etika /ford. Turgonyi Zoltán/ MTA Filozófiai Intézet, (Religio könyvek), Budapest 1989, 49-

71.(I-III. fej.) 
• John Stuart Mill, A haszonelvőségrıl, 2. fejezet, in. J.S.M, A szabadságról; A haszonelvőségrıl, 

Budapest, Helikon, 1980, 238-279. 
• Fekete László (szerk): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 

Ajánlott irodalom: 
• Friedrich Nietzsche, A morál genealógiájához. Veszprém, 1998. 
• Tények és értékek – a modern angolszász etika irodalmából (szerk. Lónyai Mária), Budapest, Gondolat, 

1981.  
• Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Osiris, 1999.  

 
 
 

BSB 0103 Bevezetés az esztétikába 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Nyilasy Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az elıadás elsıdleges célkitőzése az esztétika gondolati megalapozása, valamint olyan készségek fejlesztése, 
melyek hozzásegítik a hallgatókat az esztétikai problémák felismeréséhez és kezeléséhez.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kiemelt szövegek segítségével és az egyes történeti korok esztétikai gondolatvilágának felidézésével 
áttekintjük azokat a gyakran filozófiai és/vagy  mővészetelméleti problémákat, melyeket vagy az esztétikától 
kölcsönöztek vagy az esztétika számára is lényegi kérdésekké váltak. Ugyanakkor elkülönítjük és leválasztjuk 
az esztétikát mint önálló diszciplínát ezekrıl. A szemeszter utolsó elıadása kitekintést nyújt a kortárs esztétikai 
problémákra is (pl. posztmodern, hiányesztétika, technikatörténet). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hans-Georg Gadamer: A mővészetfogalom változása = Enigma 22 (1999), 39-51. 
• Gotthold Ephraim Lessing: Laokoón; Hamburgi dramaturgia (szemelvények) 
• David Hume: A jó ízlésrıl = D. H., Összes esszéi I., Budapest, Atlantisz, 1992, 222-245. 
• G. W. F. Hegel: Elıadások a mővészet filozófiájáról, Budapest, Atlantisz, 2004, 53-96. 
• Friedrich Schiller: A naiv és a szentimentális költészetrıl = F. Sch., Mővészet- és történelemfilozófiai 

írások, Budapest, Atlantisz, 2005, 261-352. 
• Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, Budapest, Európa, 1986. (szemelvények) 
• Martin Heidegger: A mőalkotás eredete és a gondolkodás rendeltetése = Athenaeum I. kötet 1. füzet Mi az 

esztétika?, Bacsó Béla (szerk.), Budapest, T-Twins, 1991, 67-80. 
• Walter Benjamin: A mőalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = W. B., Kommentár és 

prófécia, Gondolat, 1969. 
• Hans Belting: A mővészet a modernség tükrében = Enigma 22 (1999), 18-37 

Ajánlott irodalom: 
• Athenaeum I. kötet 1. füzet, Mi az esztétika?, Bacsó Béla (szerk.), Budapest, T-Twins, 1991. 
• Umberto Eco: Mővészet és szépség a középkori esztétikában, Budapest, Európa, 2002. (szemelvények) 
• Hans-Georg Gadamer:  A játék fogalma = H.-G. G., Igazság és módszer, Budapest, Osiris, 20032, 133-
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142 (valamint 191-218.) 
 
 
 

BSB 0104 Bevezetés a kommunikációba 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Spannraft 
Marcellina  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy oktatásának fı célja a legfontosabb kommunikáció folyamatának és elemeinek részletes feltárása. A 
tantárgy megismerteti a hallgatókat a kommunikáció alapismereteivel, alapfogalmaival. A változatos verbális, 
non-verbális, vizuális és multimédiás közléshelyzetek jellegzetességeinek feltárásával a cél az,hogy hallgatók 
felismerjék, azonosítsák és elemezzék a komplex kommunikációs folyamatok összetevıit és funkcióit. A 
kurzus feladata,hogy a hallgatók felismerjék  és megértsék a a személyek közötti, csoport és 
tömegkommunikáció alapelveit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Mi a kommunikáció? Kommunikáció, kultúra. 2. Kommunikációs definíciók. A kommunikáció tipizálása. 3. 
A kommunikáció különbözı felfogásai: Tranzaktív felfogás (Shannon-Weaver, Barnlund). 4.Interaktív 
felfogás (Newcomb, Habermas, Grice). 5. A kommunikáció alapaxiómái (Watzlawick). 6. Kultivációs felfogás 
(G. Gerbner). 7. Mindennapi szerepeink kommunikációs aspektusa. 8. Kommunikációs szerepeink és a 
viselkedés: "A kísérlet" (a film megtekintése). 9. A kommunikációs csatorna és kód jellemzıi.       10. A 
verbális kommunikáció sajátosságai. 11. A nem-verbális kommunikáció sajátosságai. Gyakorlatok. 12. A nem-
verbális kommunikáció sajátosságai. Gyakorlatok. 13. Rejtett üzenetek (Gregory Bateson – 
metakommunikáció koncepció). 14. A kurzus zárása, a tanultak ellenırzése gyakorlati feladatok megoldásán 
keresztül. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Mi a kommunikáció ? (definíciós próbálkozás írásban) 
• Egy választott kommunikációs elmélet bemutatása; 
• Hogyan kommunikálunk? Elemzés mindennapi kommunikációs viselkedéseinkrıl. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Angelusz R.: Kommunikáló társadalom. Bp., Gondolat. 1983. (ill. újabb, átdolgozott kiadás) 
• Austin, J. L.: Tetten ért szavak. Budapest, Akadémiai. 1990.  
• Bahtyin, M. M.: A beszéd és a valóság. Budapest, Gondolat. 1986. 

Ajánlott irodalom: 
• Béres I.-Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. 1999.  
• Forgách J.: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest, Gondolat. 1993.  
• Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I-II. Budapest, General Press, é.n. [2003]. 
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BSB 0105 Bevezetés a filozófiába 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  
Dr. Vassányi miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy – a részletes filozófiatörténet oktatásával párhuzamosan –a szabadbölcsész hallgatók 
számára kellı elméleti alapozást nyújtson filozófiai stúdiumaikhoz. A filozófia alapvetési után, a tudomány 
egyes részdiszciplínáiba nyújt bevezetést.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása.  
2. Ismeretelmélet és tudományfilozófia.  
3. Az általános metafizika (ontológia) mint a lét és a létezı (szubsztancia) határozmányainak tudománya.  
4. Racionális kozmológia.  
5. Természetfilozófia. 
6. Racionális pszichológia. 
7. Racionális teológia.  
8. Teodicea és az akaratszabadság problémája. 
9. Etika. 
10. Jogfilozófia. 
11. Társadalomfilozófia és politikafilozófia. 
12. Történetfilozófia. 
13. Nyelvfilozófia. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Arisztotelész. „Kategóriák,” 4-5. fejezet. in Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika, ford. 

Sarkady J. et al. (Budapest: Kossuth, 1997), 76-85. o. 
• Arisztotelész. „A keletkezésrıl és pusztulásról.” In Magyar Filozófiai Szemle 1988/3-4, melléklet. 
• Arisztotelész. Metafizika, VII/1-3 (kézirat). 
• Arisztotelész. Politika/I. Ford. Szabó M. Budapest: Gondolat, év nélkül. 5-33. o. 
• Bruno, Giordano. „A végtelenrıl, a világegyetemrıl és a világokról,” 5. párbeszéd. in Bruno, G.: Két 

párbeszéd, ford. Szemere S. (Budapest: Magyar Helikon, 1972), 267-300. o. 
• Condorcet. Az emberi szellem fejlıdésének vázlatos története/1-4 és 10. Ford. Pıdör L. Budapest: 

Gondolat, 1986. 70-113 és 239-270. o. 
• Descartes. Elmélkedések az elsı filozófiáról, VI. elmélkedés. Ford. Boros G. (Budapest: Atlantisz, 1994), 

79-108. o. 
• Fichte. „A jelenlegi kor alapvonásai.” In Válogatott filozófiai írások, szerk. Márkus Gy. [Budapest:] 

Gondolat, 1981. 416-428. o. és 681-698. o. 
• Hegel. A jogfilozófia alapvonalai, Bevezetés. Ford. Szemere S. (Budapest: Akadémiai, 1983), 25-64. o. 
• Kant. „Isten léte demonstrációjának egyetlen lehetséges bizonyítási alapjáról,” Elsı fejezet. in Kant, I., 

Prekritikai írások, ford. Mesterházi M. et al. (Budapest: Osiris, 2003), 119-142. o. 
• Kuhn, Th. A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris, 2000. 
• Leibniz. „A természet és a kegyelem észben megalapozott elvei.” In Válogatott filozófiai írások, ford. 

Endreffy Z. és Nyíri T. Budapest: Európa, 1986. 291-304. o. 
• Locke. Értekezés az emberi értelemrıl, IV/iii/1-6. Ford. Vassányi M. (Budapest: Osiris, 2003), 610-615. 

o. 



 

| 1045 | 

 

• Margitay T. Az érvelés mestersége, V. fejezet (Budapest: Typotex, 2007), 91-119. o. 
• Locke. Értekezés az emberi értelemrıl, III. könyv, 1-4. fejezetek. Ford. Csordás D. (Budapest: Osiris, 

2003), 449-480. o.  
• Polányi M. Személyes tudás. Budapest: Atlantisz, 1994 
• Rousseau. „A társadalmi szerzıdésrıl,” I. könyv. in Rousseau, J.-J.: Értekezések és filozófiai levelek, 

ford. Kis J. (Budapest: Magyar Helikon, 1978), 467-487. o. 
• Schelling. Mővészetfilozófia, Bevezetés és I/1. Ford. Révai G. Budapest: Akadémiai, 1991. 65-93. o. 
• Vico. Az új tudomány. Ford. Dienes G. és Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1979. 113-141. o. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 2302-2303 Vizuális kultúra 1-2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh István 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Németh István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.-II. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A hallgatók megismertetése a mővészet tanulmányozásához is szükséges általános mővészettörténeti 
fogalmakkal és szakkifejezésekkel, s a hazai múzeumokban (mindenekelıtt a Szépmővészeti Múzeum 
győjteményében) található legjelentısebb mőtárgyanyaggal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismerkedhetnek a mővészettörténet korszakainak jellegzetes ábrázolástípusaival, az adott 
stíluskorszak jelentısebb mestereivel, s az egyes mőfajokra, ábrázolástípusokra, technikákra vonatkozó 
legfontosabb szakkifejezésekkel.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• rendszeres, aktív részvétel az órákon 
• rövid dolgozat készítése egy szabadon választott mőrıl, a félév végén kollokvium  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Alpers, Svetlana: Hő képet alkotni. Holland mővészet a XVII. században. Budapest: Corvina Kiadó, 2000. 
• Czobor Ágnes: Rembrandt és köre. Budapest: Corvina Kiadó, 1969.   
• Gerszi Teréz: Bruegel és századának németalföldi festészete. Budapest: Corvina Kiadó, 1970. 
• H. Takács Marianna: Rubens és kora. Budapest: Corvina Kiadó, 1972.  
• Huizinga, Johan: Hollandia kultúrája a tizenhetedik században, Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 
• Kelényi György: Rubens Medici-Galériája. Budapest: Képzımővészeti Kiadó, 1987.  
• Levey, Michael: A festészet rövid története, Giotto – Cézanne. Budapest: Corvina Kiadó, 1972.  
• Marosi Ernı: A középkor mővészete II. 1250-1500. Budapest: Corvina Kiadó, 1997. 
• Levey, M.: A festészet rövid története, Giotto – Cézanne. Budapest: Corvina Kiadó, 1972.  
• Urbach Zsuzsa: Korai németalföldi táblaképek. Budapest: Corvina Kiadó, 1971. 
• Remekmővek a Szépmővészeti Múzeumból. Szerk. Urbach Zsuzsa. Budapest: Képzımővészeti Kiadó, 

1989. 
• Végh János: Németalföld festészete a XV. században. Budapest: Corvina Kiadó, 1977 

Ajánlott irodalom: 
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BSB 0106 Bibliaismeret 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az általános mőveltségi szinthez szükséges bibliai 
történetekkel és szövegekkel, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni a bibliai 
vonatkozású irodalmi, képzımővészeti, zenei mővek, illetve a médiában megjelenı hírek hátterérıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás áttekintést ad a szövegek irodalmi, mőfaji sajátosságairól, viszonyukról az antik irodalmi 
hagyományhoz.  Bevezetı ismereteket nyújt a Szentírás felépítésérıl, szöveghagyományozásáról, a 
kanonizációs folyamatról. Megismertet a szövegekben megjelenı legfontosabb történeti események történeti 
hátterével. Bemutat néhány jellegzetes példát a legfontosabb írásértelmezési módszerekre, valamint a tárgyalt 
szövegek teológiai, filozófiai, irodalmi és képzımővészeti recepciójára.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Biblia magyarázó jegyzetekkel, Kálvin Kiadó, 2001. 
• Pecsuk Ottó (szerk.), Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin Kiadó, 2004. 

Ajánlott irodalom: 
• Bibliai Atlasz, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 1999 
• J. A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999; 
• Balla Péter, Az újszövetségi iratok története, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008. 
• Vankó Zuzsa, Reisinger János, Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, Budapest 1993. 

 
 
 

BSB 1111-1154 Ókori nyelvek 1-4. (latin, görög, héber) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kopeczky Rita 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Imregh Monika 
Dr. Tóth Anna Judit 
Dr. Egeresi Sándor 
László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I.-IV.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A három bibliai nyelv egyike alapjainak elsajátítása, olyan fordítási készség kialakítása, amely alkalmassá teszi 
a hallgatókat arra, hogy bibliai szövegeket és könnyebb vallástörténeti forrásokat elolvassanak. A 4 féléves 
szeminárium elvégzése után nyelvi záróvizsgát tesznek a hallgatók. Elegendı jelentkezı esetén a bibliai 
nyelvek helyett a szanszkrit is választható. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Latin:  
1-2. félév: alaktan;  
3-4. félév: participiumos és infinitivusos szerkezetek, mondattan, fordítási gyakorlatok. 
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Görög:  
1-2. félév: alaktan, az igeragozásból az w-tövő igék. 
3. félév: rendhagyó igék ragozása, esettan; participiumos és infinitivusos szerkezetek 
4. Egyszerő és összetett mondatok, fordítási gyakorlatok. 
Héber:   
1-2. félév: betők, prepozíciók, birtokos ragozás, fınév- és névmásragozás; 
3. félév: igeragozás; 
4. félév: a nyelvtani alapok átismétlése, fordítási gyakorlatok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, és aktív órai részvétel (!) 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Latin:  
• Ferenczi A. –Monostori M., Latin nyelvkönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 

Görög: 
• Kerényi Károlyné: Görög nyelvkönyv, Budapest, tankönyvkiadó, 1982.  
• E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan, Székesfehérvár: Lexika Kiadó, 1999  

Héber:  
• Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai (Budapest, KRE-HTK,1998 (elérhetı digitális formában 

is); 
• Karasszon Dezsı: Héber gyakorlókönyv és bibliai arám nyelvtan (Budapest, KRE-HTK, 1994). 

Ajánlott irodalom: 
Latin:  
• Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 
• Finály Henrik: A latin nyelv szótára. MEK 
• Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 
• Tankönyvkiadó, Budapest 

Görög:  
• Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan 

Györkössy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár  
Héber:  
• Joüon, P. – Muraoka, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma; 
• Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, 

Bázel; 
• Seow, C.L.( 19952 jav. kiadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville; 
• Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Workbook. CUP, Cambridge. 

 
 
 
 

BSB 1302 Ismeretelmélet és logika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vassányi Miklós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy elvi célja, hogy a hallgatók megismerjék a tudás és az igazság filozófiai fogalmát, az alapvetı 
arisztotelészi logika alapjait, és a szimbolikus, valamint a predikátum logika alapvetéseit. Gyakorlati 
szempontból kívánatos, hogy a kurzus végére tisztában legyenek a filozófiai következtetések módszerének, 
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egy-egy konklúzió igazságkritériumainak, s ismereteiket saját érveléseikben is fel tudják használni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus általános ismeretelméleti bevezetıvel indul, melynek tárgya a tudás és az igazság filozófiai fogalma. 
Itt olyan, klasszikus szövegeket veszünk alapul, mint amilyenek Tamás vonatkozó quaestioi („De veritate”) a 
Summa theologiae-bıl és Descartes negyedik Medi-tációja („De vero et falso”). A hallgatók e megalapozás 
után elıször az arisztotelészi logika alapjaival ismerkednek meg: rövid bevezetést kapnak az izolált terminus 
elméletébe (kategóriatan) és a kijelentés elméletébe (hermeneutika: állítás, tagadás, modalitás). Külön ki-
térünk a definíció (horosz) arisztotelészi definíciójára. A következtetések fajtáinak tárgyalá-sakor felhívjuk a 
figyelmet az indukció és a dedukció klasszikus és modern fogalmai közötti különbségre. Az idevágó klasszikus 
alapfogalmakat (szillogizmusok különbözı fajtái stb.) Arisztotelész Topikája segítségével ismertetjük, a 
modern fogalmakat Margitay Tiha-mér összefoglalása alapján. A kurzus második felében a modern 
szimbolikus logika elemeivel ismerkednek meg a hallgatók, elıször a kijelentéslogikában alkalmazott elemi 
logikai mőveletekkel (negáció, konjunkció, alternáció, kondicionális, bikondicionális). Ezt követi a logikai 
ekvivalencia és az ekvivalens állításséma fogalma, majd a modern kijelentéslogika következtetési sémái 
(diszjunktív szillogizmus, hamis dilemma, hipotetikus szillogizmus, következmény állítása, elızmény 
tagadása, modus ponens, modus tollens, konstruktív dilemma, destruktív dilemma). Végül a predikátumlogika 
alapjait tárgyaljuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Arisztotelész. „Hermeneutika.” in Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika. Ford. Rónafalvi Ö. 

[Budapest:] Kossuth Kiadó, 1997, 61-134. o. 
• Arisztotelész. „Kategóriák.” in Arisztotelész, Poétika, Kategóriák, Hermeneutika. Ford. Rónafalvi Ö. 

[Budapest:] Kossuth Kiadó, 1997, 135-195. o. 
• Arisztotelész. Seconds analytiques B. Ed. P. Pellegrin. Görög-francia kétnyelvő kiadás. [Paris:] GF 

Flammarion, 2005, 240-338. o. (szemelvények tanári fordításban). 
• Arisztotelész. „Topika A.” in Aristotelis Topica et Sophistici elenchi. Rec. W. D. Ross. Oxonii: 

Clarendon, 1958, 1-25. o. (szemelvények tanári fordításban).  
• Descartes, René. Elmélkedések az elsı filozófiáról. Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994, IV. 

elmélkedés: 66-78. o. 
• Margitay T. Az érvelés mestersége, V., VII-XIII. fejezetek szemelvényesen. Budapest: Typotex, 2007. 
• Thomae Aquinatis Summa theologica. Editio altera Romana [„Leonina”]. Romae: Forzani et S., 

MDCCCXCIV (szemelvények tanári fordításban). 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 2122 Bevezetés a vallásfilozófiába 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pethı Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pethı Sándor 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A Vallásfilozófia címő kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a nyugati vallásfilozófiai gondolkodás 
alapkategóriáiba, megismertessen legfontosabb képviselıivel, azok munkásságának fontosabb eredményeivel, 
illetve a tudomány fejlıdésének fıbb korszakaival. A tudomány történeti és szisztematikus részeit egymást 
kiegészítı módon oktatjuk. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy programja az alábbi – az oktatás során több tanóra keretében tárgyalandó –kulcstémák szerint épül 
fel: 
1. A vallásfilozófia fogalma. A vallási hagyomány allegorizálhatóságának problémája. 
2. Vallás és filozófia kapcsolatának modelljei I. A vallásfilozófia, mint a preracionális tudat kritikája. 
3. Vallás és filozófia kapcsolatának modelljei II.A vallásfilozófia, mint a vallás teoretikus önreflexiója. 
4. A filozófiai teológia és a vallásfilozófia. 
5.A vallás fenomenológia interpretációjának elméleti lehetıségei. A vallásfenomenológia problémája. 
6. Vallásfilozófia és nyelvanalízis. 
7. A szekularizáció és vallásfilozófia. Kihívás, kérdések és válaszok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Coreth, E., Isten a filozófiai gondolkodásban, Budapest, 2004. 
• Davies, B., Bevezetés a vallásfilozófiába, Budapest,1999. 
• Mezei, B., Zárójelbe tett Isten, Budapest, 1997. 
• Mezei, B. Vallásbölcselet, Budapest, 2005. 
• Molnár, T., A filozófusok istene (ford. Mezei B.), Budapest, 1996. 
• Nyíri, K. (szerk.), Vallásfilozófia Magyarországon., Budapest, 1995. 
• Schaeffler, R., A vallásfilozófia kézikönyve, Budapest, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 2211-2213 Ókori vallások mővelıdéstörténete 1-3 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Csízy Katalin 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: –  

Kredit: 
10 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V/É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fábián Zoltán 
Dr. Sárközy Miklós 
Dr. Tóth Anna Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-V.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium/ 
gyakorlati jegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja az ókori világ, elsısorban Egyiptom és Mezopotámia, Hellász és Róma vallási jelenségeinek 
és rendszereinek, ezek értelmezési lehetıségeinek vizsgálata a tárgyi és írásos források alapján, bevezetést 
nyújtva a kutatás módszereibe és fıbb irányzataiba is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzussorozat több kultúra, többezer éves hagyomány forrásainak megismerésén keresztül megkísérli 
tisztázni a vallás fıbb kérdéseinek megoldási kísérleteit: az isten, az isteni világ, a teogónia és kozmogónia, az 
isten és ember viszonyának, a dekórum, moralitás, teodicea problémáit, a vallási exkluzivitás, a szentélyek, a 
népi kultuszok jellegzetességeit, a király és a papság szerepét, a mítosz és rítus problematikáját. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Aktív órai részvétel a szemináriumokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Bp. 

1999. 
• Assmann, J.: Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur. Stuttgart–Berlin–Köln–

Mainz, 1984. = The Search for God in Ancient Egypt. Ithaca−London, 2001. 
• Baines, J.  –  Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
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• Baines, J. – Lesko, L. H. – Silverman, D. P.: Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths and Personal 
Practice. Szerk.: Shafer, B. E. London, 1991. 

• Biblia – Ószövetség. 
• Bodrogi T. (szerk.): Mitológiai ÁBC. Bp. 1969. 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1979, 19932, 19983. 
• Kemp, B.: Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. (Corvina Tudástár) Bp. 2007. 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében...” A sumer irodalom kistükre. Bp. 1970, 19832. 
• Komoróczy G.: A šumer irodalmi hagyomány. Tanulmányok. (Elvek és utak) Bp. 1979. 
• Kóthay K. A. – Gulyás A.: Túlvilághit és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr. e. 3−2. 

évezredbıl. Miskolc, 2007. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Redford, D.B. (szerk.): The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. I−III. Cairo 2001. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Bp. 1998. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 2312-2314 Nem keresztény vallások és kultúrák 1-3 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: –  

Kredit: 
10 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V/É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fábián Zoltán 
Dr. Sárközy Miklós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-V.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium/ 
gyakorlati jegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy a nem keresztény világvallások (Hinduizmus, Buddhizmus, Kínai univerzalizmus, Sintoizmus, 
Judaizmus, Iszlám) történetébe ad bevezetést, ismerteti szent könyveiket, fıbb tanításukat, vallásos életvitelük 
szabályait. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Bemutatja az eurázsiai népek ısi vallási képzeteit (animizmus, fetisizmus, totemizmus), valamint a szibériai 
sámánizmus általános jellemzıit, különösen az altáji és az uráli népek hitvilágának sajátosságait. 
Részletesebben foglalkozunk a Közel-Keleten és a keresztény világ keleti-déli peremterületén lezajlott 
legfontosabb vallási folyamatokkal és eszmeáramlatokkal az ókor végén és a kora középkorban (az iszlám, a 
zoroasztrianizmus, a manicheizmus, a mandeizmus és a keleti zsidóság fıbb tanításai, teológiája, liturgiája, 
története). Megismerkedünk az iszlám születésének körülményeivel, elızményeivel az arab kultúrában, 
Muhammad életmővével, a Koránnal, a muszlim közösség fejlıdésével Muhammad halála után, a kalifátus 
intézményével és a legitimációs kérdések vallási következményeivel. – Az elıadás és a hozzá kapcsolódó két 
szeminárium tematikailag csoportosítva foglalkozik a tárgyalt vallásokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Armstrong, K.: Az iszlám. Bp., 2003. 
• Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén. Bp., 1960. 
• Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. I–III. Osiris, Bp., 1994–1996. 
• Fodor Sándor: Az iszlám (források). Kırösi Csoma Társaság, Bp., 1988. 
• Glasenapp, H. van: Az öt világvallás. Gondolat, Bp., 1975. 
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• Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I–II. Gondolat, Bp., 1981. 
• Hinnels, J. R.: Perzsa mitológia. Bp., 1993. 
• Kerezsi Ágnes: A szurguti osztjákok életmódja és hitvilága. In: Tanulmányok a szurguti osztják 

kultúráról. Bp., 1997. 
• Korán. Ford.: Simon Róbert. Helikon, Bp., 1987. 
• Küng, Hans–Ess, Josef van: Párbeszéd a hinduizmusról. Kereszténység és világvallások. Palatinus, 1999. 
• Muhammad b. Ishaq: The life of Muhammad. Transl. A. Guillaume. London, 1955. 
• Reader, Ian: A Sintoizmus. Vallások világa. Kossuth, Bp., 2000. 
• Simon Róbert: A Korán világa. Helikon, Bp. 1987. 
• A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Szerk.: Hoppál M. Bp., 1980. 
• Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

BSB 2221-2222 Magyar és egyetemes egyháztörténet 1-2 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III.-IV. 

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az elsı szemeszter programjában a kezdetektıl a reformációig terjedı idıszakot tekintjük át. Ez magában 
foglalná mind a magyar, mind az egyetemes egyháztörténet kiemelkedı eseményeit, egymással párhuzamba 
állítva. Ugyancsak teljes körő képet nyújt a keleti és a nyugati keresztyénség alakulásáról, valamint az egyes 
ágak sajátosságáról és a közös vonásokról. A hallgatók megismerkednek ezen kor fontos eseményeivel, 
évszámaival, kiemelkedı személyeivel, képesekké válnak arra, hogy lássák a folyamatok összefüggéseit, és 
ezekrıl az ismereteikrıl számot is adnak.  

A második szemeszter programjában a reformációtól napjainkig tekintjük át a keresztény nagyegyházak 
történetét. Ebben a szemeszterben is párhuzamosan vennénk a magyar és az egyetemes egyháztörténet fıbb 
mozzanatait. A hallgatók megismerkednek a reformáció fıbb alakjaival, a katolikus megújulás lényegesebb 
mozzanataival, a missziós munka eredményeivel, a polgári átalakulás hatásaival, a XX. századi diktatúrák 
egyházellenes lépéseivel, és ezekrıl az ismereteikrıl számot is adnak.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
I. szemeszter: A kereszténység a constantinusi fordulat elıtt; A kereszténység mint államvallás Rómában; 
Eretnekség és ortodoxia; Az egyházatyák; Az európai népek megtérítése; A magyar egyház megszervezése, az 
egyházi szervezet, egyházi intézmények az Árpád-korban; A keleti kereszténység és Bizánc; A pápaság és 
császárság harca; A keresztes hadjáratok és következményeik; A szerzetesség a középkorban; Egyházpolitika 
Magyarországon az Árpád-ház kihalásától a Mohácsi vészig; A reformáció okai; A lutheri reformáció és 
következményei; A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin  
A reformáció Magyarországon és Erdélyben;  
II. szemeszter: Az ellenreformáció; A felvilágosodás hatása Európában; A felvilágosult abszolutizmusok 
egyházpolitikája; A forradalmak kora és az ateizmus megjelenése; A polgári állam és az egyházpolitikai 
harcok; A „Kulturkampf” Magyarországon; A ,,századvég'' és a ,,századelı'' szekularizációs folyamatai és a 
modernizmus; A keresztény – nemzeti Magyarország; A bolsevik, a náci és a fasiszta diktatúrák viszonya az 
egyházakhoz; Egyházak a Rákosi-korszakban; Egyházak a kádári puhadiktatúrában; Egyházak a modern 
piacgazdaságban. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris, Budapest. 2000. 
• Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia, Budapest. 1983. 

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Gondolat, Budapest.1985. 
• A katolikus egyház Magyarországon /Szerk.: Somorjai Ádám – Zombori István/ METEM Budapest, 

1991. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 2231 Felekezetismeret 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogyh Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy általános bevezetést kíván adni a felekezettudományba, rámutatva a  a felekezetek történetére, 
hitelvi, szertartási, egyházszervezeti és a kultúrában betöltött szerepére. Elsısorban a magyarországi 
felekezetekkel foglalkozunk, de mindig kitekintéssel - ahol a hazai helyzet kívánja – a tágabb globális 
kontextusra, a kortárs európai és amerikai keresztyénség helyzetére. A hallgatói feladat: egy adott egyház 
kiválasztása után bemutatni annak rövid történetét, teológiáját, alapítóit, egyházszervezetét egy referátum 
formájában.  A tanári bevezetı és a referátumok anyaga egyaránt a kurzus végi számonkérés tárgyát képezik. 
Ahol erre mód van, meglátogatjuk az óra témáját képzı egyházat és ehhez kapcsolódik a beszámoló. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Bevezetés a felekezettudományba, tipológiák: egyház vagy szekta? 
2. Magyar sajátosságok 
3. Unitárius Egyház  
4. Anglikán Egyház 
5. Evangélikus Egyház (Magyarország, Németország, Skandinávia) 
6. Kálvinista egyházak (Magyarország, Anglia, Skócia, Hollandia és Svájc) 
7. Anabaptista és baptista egyházak  
8. Metodista Egyház  
9. Evangéliumi Pünkösdi Egyház és a karizmatikus mozgalom 
10. A Hetednapos Adventista Egyház 
11. Krisztusban Hívı Nazarénus Közösség 
12. Félévzáró számonkérés 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Török Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. 
• Máté-Tóth András: Szekták – Vallásszociológiai megközelítésben. 
• Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Bp.: TEDISZ - SzPA, 1996. 

Ajánlott irodalom: 
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BSB 1203-1204 Kultúra és medialitás 1-2.  

Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fülöp József 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A bevezetı jellegő elsı elıadásokon megvilágosítjuk a század hajnalán kibontakozó új mővészeti ág, a 
filmmővészet születésének és fejlıdésének körülményeit, valamint kitekintünk a filmesztétika jelesebb 
képviselıire, akik teoretikus figyelmükkel járultak hozzá a mozgókép mővészetének kritikájához és 
népszerősítéséhez. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Sorra vesszük azoknak a rendezıknek a sorát, akik megalkották ebben a korszakban a legfontosabb újításokat 
és alkotásokat. Az órákon kiemelt hangsúlyt kap a vizuális kultúra ezen radikális változásának 
kihangsúlyozása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Béla (1984): A látható ember. Gondolat, Budapest. 
• Bazin, André (1999): Mi a film? Osiris, Budapest. 
• Gács Anna, Gelencsér Gábor (szerk.) (2000): Adoptációk: Film és irodalom egymásra hatása. József 

Attila Kör, Budapest. 
• Hevesy Iván (1993): A némafilm egyetemes története, 1895-1929. Magyar Filmintézet, Budapest. 
• Vajdovich Györgyi (szerk.) (2004): A kortárs filmelmélet útjai: Szöveggyûjtemény. Budapest: Új 

Palatinus. 
Ajánlott irodalom: 
• Nielsen, Asta (1961): Die schweigende Muse. Hinstorff, Rostock. 

 
 

BSB 3101-3104 Részletes filozófiatörténet 1-4. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  
Dr. Vassányi Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja bevezetésszerően megismertetni a hallgatókat az európai filozófiatörténet legfontosabb 
áramlataival és alakjaival, az egyes filozófiai részterületekkel (pl. esztétika, vallásfilozófia, logika) foglakozó 
kurzusokat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
I. 1. Milétoszi filozófusok; 2. Hérakleitosz; 3. Xenophanész és Parmenidész; 4. Püthagoreizmus, Szofisták; 5. 
Platón az erényrıl; 6. Platón ideaelmélete és lélekfilozófiája; 7. Platón természetfilozófiája, teológiája; 8. 
Arisztotelész logikája, Arisztotelész természetfilozófiája és elsı filozófiája; 9. Arisztotelész a lélekrıl és a  
megismerésrıl; 10. Arisztotelész etikája és politikai filozófiája; 11. Epikureizmus; 12. Sztoikus 
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természetfilozófia; 13. Sztoikus ismeretelmélet; 14. Sztoikus etika;  
II. 1. Pürrhóni és akadémiai szkepticizmus; 2.Középsı platonizmus; Alexandriai Philón; 3. Görög apologéták, 
Órigenész; 4. Újplatonizmus; 5. Kappadókiai atyák, Pszeudo-Dionüsziosz Areiopagita; 6-7. Augustinus; 8. 
Boethius; 9. Eriugena; 10. Anselmus; 11. Abaelardus; 12. Aquinói Tamás.  
III. 1. Ficino; 2. Hobbes; 3-4. Descartes; 5. Spinoza; 6. Leibniz; 7. Filozófiai janzenizmus; 8. Malebranche; 9. 
Locke; 10. Rousseau; 11. Szisztematikus ateizmus és materialista evolucionizmus: Diderot; 12. Hume; 13. 
Kant. 
IV. 1. Fichte; 2. Schelling; 3. Hegel; 4. Marx; 5. Kierkegaard; 6. Nietzsche; 7. Husserl; 8-9. Heidegger; 10. 
Wittgenstein; 11. Sartre: A lét és a semmi (részlet), és az egzisztencializmus ; 12. Derrida; 13. Levinas.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
I.  
• G. R. Kirk-J. E. Raven-M. Schofield, A preszókratikus filozófusok. Budapest, Atlantisz, 1998. 142-156; 

165-188.; 220-228.; 251-257.; 279-316.; 360-384.  
• Platón, "Állam", V. könyv 474d - VII. könyv vége. In: P. ö. m., II. 367-518.  
• Arisztotelész, Nikomakhoszi Etika Bp. 1987.; 1.-4.k. (5-120.o.)  
• Cicero, Az istenek természetérıl, Bp. 1986.  
• "Epikurosz, „Levél Hérodotoszhoz”, in: Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai. Bp. Farkas Lırinc 

1994.  
II.  
• Plótinosz, "A három eredendı valóságról". In: Plótinosz, Az egyrôl, a szellemrôl és a lélekrôl Bp. 1986. 

223-240 (= in Bevezetés a filozófiába. Szöveggyőjtmény.(szerk. Steiger Kornél/ 
• Szent Ágoston, Vallomások (ford. Városi István), Budapest, Gondolat, 1982., 10. könyv 
• Boethius, A filozófia vigasztalása, Budapest, Magyar Helikon, 1970. 
• Anselmus: „Proszlogion”, in: Canterbury-i Szent Anzelm, Filozófiai és teológiai mővek. Budapest, Osiris, 

2001. 165-204.  
• A Summa Theologiae 2. kérdése (Vajon létezik-e Isten?), in: Aquinói Szent Tamás, A létezırıl és a 

lényegrıl, Ford.és komm. Klima Gyula, Budapest, Helikon, 1990, 111-117. o. 
III.  
• Descartes, René. Elmélkedések az elsı filozófiáról. Ford. Boros G. (Budapest: Atlantisz, 1994), II. 

elmélkedés: 33-43. o. és V-VI. elmélkedés: 79-108. o.;  
• Locke, John. Értekezés az emberi értelemrıl. Ford. Vassányi M. (Budapest: Osiris, 2003), II. könyv, 1. 

fejezet: 107-123. o., és IV. könyv, 10. fejezet: 701-714. o. és 17-18. fejezet: 758-793. o. 
• Spinoza, Benedictus de. Teológiai-politikai tanulmány. Ford. Szemere S. (Budapest: Akadémiai, 1978), 

XIII-XVI. fejezet: 202-243. o.  
• Hume, David. Tanulmány az emberi értelemrıl. Ford. Vámosi P. (Budapest: Nippon Kiadó, 1995), VII. 

fejezet: 58-75. o., és XII. fejezet: 143-159. o. 
• Kant, Immanuel. „A gyakorlati ész kritikája.” in Az erkölcsök metafizikájának alapvetése–A gyakorlati 

ész kritikája– Az erkölcsök metafizikája. Ford. Berényi G. (Budapest: Gondolat, 1991), I. rész, II. könyv, 
2. fırész, I-IX. fejezet: 230-273. o. 

IV.  
• Schelling, F. W. J. Az emberi szabadság lényegérıl. Ford. Jaksa M. és Zoltai D. (Budapest: T-Twins 

Kiadó, 1992), 33-72. o. 
• Hegel. A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai III. rész (A szellem filozófiája), 3. szakasz 

(Az abszolút szellem). Ford. Szemere S. (Budapest: Akadémiai, 1981), §§ 553-577: 346-370. o. 
• Heidegger, Martin. Lét és idı. Ford. Vajda Mihály et al. Budapest: Osiris, 2001. 
• Husserl. Karteziánus elmélkedések, §§ 6-11. Ford. Mezei B. (Budapest: Atlantisz, 2000), 25-37. o. 
• Wittgenstein, Ludwig. Logikai-filozófiai értekezés. Ford. Márkus Gy. (Budapest: Atlantisz, 2004), 

Elıszó, §§ 1-2.225, §§ 3-4.1212, §§ 5.6-7.  
Ajánlott irodalom: 
• Boros Gábor (szerk.) Filozófia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 
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BSB 3201 Vallás- és egyházszociológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Rajki Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek helyesen értelmezni a 
vallási jelenségeket, mőködési jellegzetességeit, és megfelelıen tudják értelmezni a vallás társadalomban 
elfoglalt helyét napjainkban. Célja továbbá, hogy megfelelı támpontot adjon ahhoz, hogyan lehet a vallással 
összefüggı jelenségeket és szakmai kérdéseket vizsgálni és elemezni, valamint fejlessze a hallgatók 
szakszociológiai szemléletét, és bıvítse tárgyi ismereteit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során tárgyalásra kerülnek a vallás intellektualista és emocionalista megközelítési elméletei, a vallás 
és társadalom kapcsolata, a társadalmi környezet hatásainak elemzése, továbbá kitérünk a módszertani 
eszközökre, és a vallásszociológia történetén keresztül eljutunk egészen napjaink legfrissebb kutatásaihoz. A 
tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a vallásszociológia klasszikusaival (Marx, Durkheim, Max Weber) 
és fogalmi alapjaival, a funkcionalisták vallás-fogalmával. Körbejárjuk a vallás és a létezés értelme témakörét 
Geertz, Berger és Luckmann munkássága alapján, valamint a vallás, mint kompenzáció-felfogást Stark és 
Bainbridge alapján. Megismerkedünk a szakterület magyarországi megjelenésével, a különbözı vallási 
közösségekkel, valamint a vallás és a modern világ szerepével is. A kurzus során megismerkedünk a 
szekularizáció fogalmával és megjelenési formáival, valamint az egyházszociológia alapfogalmaival, mint 
szekta, egyház, kultusz, denomináció és intézményesülés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomka Miklós: Vallásszociológia. Szöveggyőjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.  
• Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom. AduPrint, Budapest, 1998.  
• Weber, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005.  
• Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, Budapest, 2002.  
• Hegedős, Rita: A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében. 

Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, 2000.  
Ajánlott irodalom: 
• Tomka Miklós: Vallásszociológia. Jegyzet, 2000. (elérhetı az interneten: http://www.phil-

inst.hu/uniworld/vt/szoc/tomka_1.htm)  
• Tomka Miklós: Politika, vallás és egyház Magyarországon 1945-1990 között. In: Alföld 1991. 5. szám, 

71-80.  
• Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban. Márton Áron Kiadó, Budapest, 1997.  
• Török Péter: És (a)mikor destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete. 

Budapest, Párbeszéd Alapítvány – Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet – Híd Alapítvány, 2007.  
• Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Cserépfalvi, Budapest, 1995. 
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BSB 3202 Vallási néprajz 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lovász Irén 
Dr. Bárth Dániel 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy a vallási néprajz kutatási területeinek áttekintését foglalja magában. A bemutatás a történeti és a 
jelenkori dimenzió figyelembevételével, elsısorban európai és magyarországi adatok alapján történik. A 
kurzus dinamikája az elméleti, fogalmi és tudománytörténeti kérdések felıl közelít a konkrét részterületek 
adatszerő áttekintése felé. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Alapfogalmak: néprajz, vallási néprajz, vallásetnológia, vallásantropológia, népi vallásosság, laikus 
vallásosság, néphit, vallásos népszokások, egyházjogi népszokások stb.  
2. Vallási néprajzi kutatások Európában. 
3. A népi vallásosság magyarországi kutatástörténete. 
4. Népi vallásosság a középkorban. 
5. A népi vallásosság kora újkori változásai. 
6. Zarándoklat – búcsújárás. 
7. Egyén és közösség 1.: alsópapság, „szentemberek”, laikus vallási vezetık. 
8. Egyén és közösség 2.: vallásos társulatok, egyesületek. 
9. Szent helyek (a templomtól a szakrális kisemlékekig). 
10. Szent idık (az egyházi év ünnepei). 
11. Az emberi életfordulók (átmeneti rítusok) vallási vonatkozásai. 
12. Jellegzetességek a protestáns, a zsidó és a cigány népi vallásosságban. 
13. Népi vallásosság a 21. században. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen, 1980. 
• Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet körébıl. Budapest, 1943. 
• Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In Dankó Imre – Küllıs Imola: Vallási néprajz 3. 

Budapest, 1987. 8–66. p. 
Ajánlott irodalom: 
• Dömötör Tekla (szerk.): Magyar néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest, 1990. 331–

497. p. 
• Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták mőködése nyomán. 

Pannonhalma, 1935.    
• Kajári Gabriella: Az imaéletbe való belenevelıdés Gyimesközéplokon. In Pócs Éva (szerk.): „Vannak 

csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest, 2008. 183–
221. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 1057 | 

 

BSB 3203 Valláspszichológia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Németh Dávid 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Németh Dávid 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a valláslélektani kutatások területeit, módszereit és 
fıbb eredményeit. Betekintést nyerjenek a vallásosság egyéni és közösségi megélésének lélektani 
összefüggéseibe, lássák azokat a kölcsönös kapcsolatokat, amelyek a vallásosság és a személyiség mőködése, a 
viselkedés és az élményfeldolgozás között megfigyelhetık. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A valláslélektan tudományos besorolása, története, 
2. A vallásosság motivációs háttere, 
3. A vallásosság közösségi vonatkozásai, 
4. A hit és az istenképzet alakulása az élettörténet során, 
5. Az érett vallásosság jellemzıi, 
6. A megtérés, 
7. Vallásosság és lelki egészség, 
8. A vallásosság szerepe a megküzdési folyamatokban, 
9. A kóros vallásosság. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A. Vergote, Valláslélektan, Budapest 2001. 
• F. Schweitzer, Vallás és életút, Bp. 1999. 
• Horváth-Szabó Katalin (szerk.), Valláspszichológiai tanulmányok, Bp. 2003. 
• Németh Dávid, Hit és nevelés, Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom: 
• Otto R., A szent. Budapest 1998. 
• Grom B., Religionspsychologie. Göttingen 1992. 
• Wulff D.M., Psychology of Religion, New York etc. 1991. 
• Heine S., Grundlagen der Religionspsychologie, Göttingen 2005. 
• Hennig Ch. Murken S. Nestler E. (Hg.), Einführung in die Religionspsychologie, Paderborn etc., 2003. 
• R. Paloutzian, Invitation to the Psychology of Religion, Boston etc. 1996. 

 
BSB 3401 Vallás és természettudomány 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja a természettudományok és a vallás történeti, módszertani és tematikai kapcsolatainak 
áttekintése (Barbour, Peters, Haught modelljei); a természettudományos tudás és vallásos hit viszonyainak 
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tárgyalása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a klasszikus Barbour-modell (konfliktus, függetlenség, párbeszéd, integráció) alapján bevezetı 
ismereteket ad a két terület különbözı kapcsolódásairól a következı témakörökben: csillagászat és teremtés 
(kontingencia, szükségszerőség, a világ megérthetısége, antropikus elvek), kvantumfizika (determinisztikus 
világ és Isten, komplementaritás, Einsein és Heisenberg világképe, keleti misztika és a kvantumelméleti 
holizmus), evolúció és folyamatteológia (evolúciós materializmus, neodarwinizmus, bonyolultság és 
önszervezıdés, folyamatteológia), genetika és idegtudomány (emberi szabadság és genetika, dualista 
emberkép, a számítógép és az agy, a felelıs "én"), a természeti teológia és a természet teológiája. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Barbour, Ian: A természettudomány és a vallás találkozása 
• Ellenségek, idegenek vagy társak?, Kalligram 2009. 
• McGrath, Alister E.: Tudomány és vallás. Typotex, Budapest, 2003. 
• Bolyki János: Hit és tudomány. Református Sajtóosztály, Budapest, 1989. 
• Végh László: Természettudomány és vallás. Kálvin Kiadó, Budapest, 2002. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BAA 3998 Szakmai prezentációs gyakorlat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth Anna Judit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L:  - 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSB 5995 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tóth Anna Judit 
Parlagi Gáspár 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
 

A tantárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a végzıs hallgatók kutatásmódszertani ismereteiket, és a szakdolgozatírás folyamata 
során szerzett szakmai tudásukat elmélyítsék, és a hallgatói tudományos élet szintjén a gyakorlatban is 
megmutassák. A kurzus elvégzése lehetıséget biztosít a hallgatóknak, hogy érdemi kritikát kapjanak 
szakdolgozati kutatásaik eredményeire, és ugyanakkor a szemináriumi referátumokon túlmutató, szakmai 
prezentációban és ismeretterjesztésben gyakorlatot szerezzenek. Az elıadásokhoz szervesen kapcsolódó viták 
a tudományos konferencia-közeg modellezését, a vitakultúra fejlesztését célozzák.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során – egy vagy két, az oktató által megtartott felvezetı prezentáció után – minden alkalommal egy 
(legfeljebb két) hallgató tart egy rövid elıadást szakdolgozati kutatásáról, amihez korszerő prezentációs 
segédletet is készít. Minthogy a kurzus némiképp késıbbi konferencia részvételre való felkészítıként is 
funkcionál, ezért egy – elızetes egyeztetés alapján megállapított – idıkorláthoz is igazodnia kell. Az 
elıadásokhoz kapcsolódó viták során – melyben az oktató tölti be a vitaindító és a moderátor szerepét is – a 
korrekt érveléstechnika elsajátítása, és a korrekt szakmai-tudományos vitakultúra kialakítása szintén kiemelt 
célja a kurzusnak. A vitákat – amennyire a fennmaradó idıkeret lehetıvé teszi, de legalább 3-4 alkalommal a 
félév során – kötetlenebb beszélgetés követi, melynek a kollegiális közeg kialakítása, és egyben a vitákhoz 
kapcsolódó reflexív visszacsatolás biztosítása is célja.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
• A szemeszter során legalább egy – lehetıleg a hallgató szakdolgozati témájáról szóló – 20-40 perces 

elıadás megtartása 
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• Az elıadás során felhasznált prezentáció (ppt) benyújtása 
• Aktív részvétel az elıadásokat követı diszkussziókon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bártfai B.: Microsoft PowerPoint 2010 zsebkönyv. Budapest: BBS-info, 2010. 
• Margitay T.: Az érvelés mestersége. Budapest: Typotex, 2007. 
• Szivák J.: A Vita. Budapest: Gondolat, 2010. 

Ajánlott irodalom: 
• Quintilianus, M. F.: Szónoklattan. (szerk. Adamik Tamás), Pozsony: Kalligram, 2009. 

 
 
 

BAA 5995 A szakdolgozatírás módszertana 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L:  - 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSB 5995 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kopeczky Rita 
Parlagi Gáspár 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szemináriumsorán a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag 
korrektszakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkednek a különbözı(történeti, elméleti, elemzı, 
filológiai stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez szabott téma 
ismérveivel. Megtanulják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A gyakorlat segítséget 
nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre alkalmazandó 
kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz viszonyított 
arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot, az érvelést, a tartalmi és 
szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek a tudományos 
munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon elkészítendı 
szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím, és stílus megválasztásnak mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfiai stb, rendszerét. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A szakdolgozati munka elırehaladásához a hallgatóknak a félév során – a  témavezetıjükkel való konzultáción 
túl – négy beadandó anyagot kell elkészíteniük: 

• a választott szakdolgozati téma rövid bemutatása, a vele kapcsolatos problémák vázlatos ismertetése 
• másodlagos irodalom feltérképezése 
• elızetes bibliográfia megírása 
• részletes kutatási terv elkészítése 
• a félév végéig egy rövid, problémacentrikus, és formai szempontból is megfelelı szakdolgozati részlet 

(pl. kutatástörténeti, vagy tézisismertetı rész) szemináriumi dolgozatként való leadása 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Eco, U.: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz, 1999. 
• Vassányi M.: A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei. on-line: 

http://www.szabadbolcsesz.kre.hu/images/stories/szakdolgozat_%20formai_%20szabalyai.pdf  
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Ajánlott irodalom: 
• Elekfi L., et. al. (szerk.): Nyelvmővelı kézikönyv I-II. Budapest: Akadémiai, 1980. 
• Fábián P., Deme L., Tóth E. (szerk.): Magyar helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai, 2007. 
• Pomázi Gy. (szerk.): A magyar helyesírás szabályai. Budapest: Akadémiai, 2011. 
 
 
 
 

BSB 4101, 4103 Modern vallási irányzatok, vallásközi párbeszéd 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: –  

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
V-VI.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A mai magyar új vallási mozgalmak világát csak úgy tudjuk megismerni, ha jelenlegi helyét, történeti 
gyökereit is tanulmányozzuk. Ezért a kurzuson hangsúlyos szerepet kap a mai vallásfelekezetek legújabb-kori 
történetének, szociológiai hátterének, társadalmi helyzetének vizsgálata. Tisztázunk olyan terminológiai 
kérdéseket is, hogy mi az egyház, a vallási mozgalom, a felekezet, a szekta, a szabadegyház. Ezen túl 
megvizsgáljuk az egyes vallásfelekezeten belüli kegyességi irányzatokat. A XIX. század második felében a 
történetileg kialakult felekezeti struktúra Európában átalakult, de különbözı helyi hatások következtében nem 
egyformán, hanem sok eltéréssel. Ennek a megértése az alapja annak, hogy a XX. századi vallási helyzetet 
megérthessük. Foglalkozunk a különbözı szabadegyházi mozgalmak egymásra épülı rendszerével, amelyek 
összefüggenek a belmissziói mozgalmakkal, vallásos egyesületekkel és bázisközösségekkel. Kitérünk a 
karizmatikus mozgalom kialakulásának vallásszociológiai, valláslélektani alapjaira is. A XX. században 
megjelennek a nem keresztény vallások, és a pszeudo-vallások fenomenológiai jegyeit követı politikai 
mozgalmak is, amelyeknek vallástörténeti vizsgálatától nem tekinthetünk el. A nem keresztény vallások 
európai térhódítása is figyelemre méltó eseménye a legújabb kori magyar vallástörténetnek. Végül szükséges, 
hogy az új vallási felekezetek születésének és elhalásának vallás fenomenológiai modelljét felvázoljuk. Az 
elméleti alapvetéshez szükséges tereptanulmányokat, megfigyeléseket kell társítani.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A vallások (illetve az egyes vallási hagyományok által meghatározott kultúrák) közötti konfliktus jelensége, 
valamint a vallások közötti párbeszéd lehetıségének behatároltsága korunk meghatározó problémái. A tárgy 
célja, hogy rálátást nyisson egyrészt a különbözı nagy tradíciók ebbéli törekvéseire, valamint a párbeszéd 
lehetısége körüli filozófiai, vallásfilozófiai és teológiai vitákra. 
Az új vallásfelekezetek történeti, szociológiai háttere. 2-3. Korunk vallásos jelenségeinek történelmi gyökerei. 
4. Korunk vallásos jelenségeinek tipizálása. 5. A szekuláris vallások és vallásszerő eszmei mozgalmak. 6-7.  A 
nem keresztény vallásfelekezetek térhódítása Magyarországon. 8. A hivatalos és nem hivatalos vallásosság 
jellemzıi. 9. Egyház-szekta tipológiák. 10. A New Age. 11. A neopogányság jellemzıi. 12. Az anti-cult 
mozgalom. 13. Félévzáró számonkérés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
a) 
• Török Péter: Magyarországi vallási kalauz. Budapest: Akadémiai, 2004. 
• Gesztely Tamás: Egyházak és vallások Magyarországon. Bp., 1991. 
• Lovik Sándor-Horváth Pál: Hívık, egyházak ma Magyarországon. Bp., 1990. 
• Elıd István: Vallásosság és vallás. Bp., 1977. 
• Tomka Miklós: Vallásszociológia (szöveggyőjtemény). Bp., 1984. 



 

| 1061 | 

 

• Kamarás István: Kis magyar reliográfia. Pécs, 2003. 
 

b) 
• Küng, Hans: A világvallások etikája, Egyházfórum, Budapest, 1991. 
• Keresztények és zsidók: A zsidókhoz való viszony teológiai újraértékelése, Magyar Keresztény-Zsidó 

Tanács/Mérleg, Budapest, 1994. 
• Armstrong, Karen: Isten története: a judaizmus, a kereszténység és az iszlám 4000  
• Éve. Budapest: Európa, 1996. 
• Lyptai Lothar: A kereszténység viszonya más vallásokhoz. Kalligram, Pozsony, 2003. 
• Lindbeck, George A.: A dogma természete: vallás és teológia a posztliberális korban. Hermeneutikai 

Kutatóközpont, Budapest, 1998. 
• Rahner, Karl: Isten: rejtelem. Budapest: Egyházfórum, 1994. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 4102 Összehasonlító vallástörténet 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Pethı Sándor 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus elsıdleges célja, hogy bevezesse a hallgatót az összehasonlító vallástörténet módszertanába, valamint 
megismertesse a tudomány klasszikus képviselıinek munkásságával. Ennek során olyan készségek 
kifejlesztésére, és korábban megszerzett ismeretek rendszerzésére kerül sor, mely hozzásegíti a hallgatót a 
különbözı vallási formák, struktúrák közötti korrespondanciák megtalálásához, leírásához, illetve a közöttük 
lévı strukturális és/vagy származási viszony értelmezéséhez. E célkitőzés döntı mértékben meghatározza a 
tárgy oktatásának követelményeit és lehetıségeit is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az összehasonlító vallástörténet oktatása egyforma mértékben épít a vallási jelenségek elsıdleges 
tanulmányozását célzó vallásfenomenológia során elsajátított készségekre, a vallásfilozófiai tanulmányok 
révén elmélyített fogalmi gondolkodásra, és a hallgatók korábbi oktatás során megszerzett vallástörténeti 
ismereteire. A kurzus alapját az alább megjelölt magyar nyelvő összehasonlító vallástörténeti munkák 
feldolgozása adja, illetve  az egyes témákhoz rendelhetı, a hallgatók nyelvismeretéhez igazodó idegen nyelvő 
szakirodalom és a szemelvényes forrásszövegek tanulmányozása. Ezt tematikus elrendezésben példák követik, 
melyek bemutatják az összehasonlító módszer alkalmazását a kutatásban,  megismertetik a hallgatókat a 
tudományág fogalomkészletével, annak gyakorlati alkalmazási lehetıségeivel, a modern összehasonlító 
vallástörténet fontosabb kutatási irányaival. A kurzus teljesítésének feltétele az önálló, forrás, segéd és 
szakirodalomra támaszkodó elemzıkészség igazolása. Ennek módja a szóbeli vizsga mellett, az évközi 
beszámoló.  
1. A szent és megjelenési formái, az összehasonlító vallástörténet módszertana 
2. A vallásos gondolkodás alapstruktúrái, a vallási rendszerek differenciálódásának törvényszerőségei 
3. A mágikus gondolkodás (J.G. Frazer ) 
4. Az animizmus ( E.B. Tylor) 
5. A pszichológiai megközelítés  (S. Freud, C.G.Jung) 
6. A szent tér megszervezése  (templomok és szentélykörzetek, városalapítás) 
7. A szent idı - naptári rendszerek összehasonlító elemzése 
8. Átmeneti rítusok, beavatás 
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9. Kommunikáció a transzcendenssel -  ima és áldozat, jelek és jóslás 
10. A szakrális királyság intézménye 
11. Natúra és kultúra dichotómiája 
12. Miasma - a rituális tisztaság eltérı vallásokban 
13.  Mesék és mítoszok értelmezése a rítusok kontextusában 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A vallástörténet klasszikusai (szerk. Simon Róbert), Budapest, 2003. Az alábbi részek: 19-37.o., 89-

126.o., 149-198.o., 221-261.o., 261-290.o., 291-317.o., 317-336.o., 337-346.o., 359-433.o., 433-537.o., 
537-567.o., 567-617o., 617-641 o., 641-648-ig. 

• Dumézil, G. Mítosz és eposz, Budapest, 1986, 7-44.o.,409-451.o. 
• Eliade, M. A vallási hiedelmek és eszmék története, Budapest, 2006. 84-105.o., 156-176.o., 176-199.o., 

199-238.o,, 238-260.o., 276-291.o., 291-319.o., 319-338.o., 338-360.o., 362-382.o., 428-442.o., 442-
452.o., 471-490.o., 490-506.o., 506-560.o., 608-621.o., 624-643.o., 643-670.o., 690-713.o., 718-741.o., 
747-759.o. 

Ajánlott irodalom: 
• Eliade, M. A szent és a profán, Budapest, 1987. 
• Gennep A. van: Átmeneti rítusok. Budapest 2007. 
• Lévi-Strauss, C., Strukturális antropológia, II, (ford. Szántó Diana) Budapest, 2001, 99-221.o. 

 
 
 

BSB 4104 Vallás és politika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Rixer Ádám 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzuson a hallgatók a különbözı korokhoz és kultúrákhoz kapcsolódó esettanulmányokon keresztül 
rátekintést nyernek arra, hogy milyen módokon hatnak a vallási életre és intézményekre a politikai érdekek, 
másfelıl azt is érzékelik, miképpen határozzák meg a vallási képzetek a hatalomgyakorlás módját és a politikai 
célokat. A kronológiai sorrendben egymásra következı elıadásokra más-más eladót, a KRE-s oktatókon kívül 
más intézményekben dolgozó kiváló kollégákat, mindig az adott kor és kultúra elismert specialistáját kérjük 
fel. Az értékelés módja: a félév végén írásban válaszoni kell háromra kérdésre a megadott öt, különbözı 
témákhoz kapcsolódó kérdés  közül. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Ókori Izrael (pl. a prófétaság politikai vetülete)  
2. A görög polisz kultuszai (pl. a hérosz-kultusz politikai vonásai) 
3. Római köztársaság (pl. papi és politikai tisztségek összefonódása és együttmőködése a köztársaságkorban)  
4. Császárkor, kora-középkor (pl. keresztényüldözések politikai és vallások vetülete, a keresztények viszonya 
az államhoz a constantinusi fordulat elıtt és után).  
5-7. Középkor (pl. állam és egyház a Francia Királyságban; vallási türelem az oszmán birodalomban; az 
uralkodó viszonya az egyházhoz; a Magyar Királyságban; a szerzetesség társadalmi, politikai szerepe 
Európában és a középkori Magyarországon) 
8-10. Újkor (Pl. reformáció és ellenreformáció a politikában; a református vallásosság közösségi-politikai 
politikai szerepe az angolszász társadalmakban;  A dualizmus valláspoltikája) 
11-15. XX. század, jelenkor (Vallás és nemzetiségi érdekérvényesítés a határon kívüli magyarság körében; 
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Valláspolitika a két világháború közötti Magyarországon; Az egyházak helyzete a kommunizmus idıszakában 
Magyarországon és Kelet-Európában; Az egyázak társadalmi-politikai szerepe, illetve politikai 
meghatározottsága a posztkommunista társadalmakban; A mai iszlám politikai szerepe a Közel-Keleten és a 
világ más területein; A pápaság politikai szerepe korunkban). 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, Szent István Társulat, 1986; Hegyi Dolores: Polis és 

vallás; Hahn István (szerk.) Róma istenei, Bp. 1975.; Euszebiosz, Egyháztörténet, X. könyv, Szent István 
Társulat, Budapest, 1983, 403-439.;  

• Sághy Marianne: “Keresztesháború és nemzeti propaganda: Pierre Dubois A Szentföld 
visszafoglalásáról.”  

• A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Ed. Klaniczay Gábor – Nagy 
Balázs. Budapest: ELTE BTK Közép-és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999: 121-132.;  

• Papp Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál (Diplomatikai 
vizsgálat a román vajdák szultáni `ahdnâméi körül). Aetas 17 (2002/1) p. 67-96.;  

• Papp Sándor, Magyar rendi mozgalmak és az Oszmán Birodalom a 17-18. század fordulóján, Acta 
historica. 116. 2002. 59-70.  

• Kubinyi András: Fıpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Budapest 
1999.;  

• F. Romhányi Beatrix: Pálos gazdálkodás a 15-16. században, Századok 2007/2. 299-352. Paár Gabriella, 
Az Egyesült Királyság, Változó világ sorozat, Gyır 2000. 5. fejezet; 9. Makkai Béla: Református 
külmisszió a magyar etnikum peremvidékein = Confessio, 2007/4. p. 98-104. 10.  

• Daniel, Krystyna - Durham, W. Cole: A vallási azonosságtudat mint a nemzeti identitás összetevıje : az 
egyház és az állam formálódó viszonyának következményei a volt szocialista blokk országaiban. In: 
Fundamentum 1997/2., 5-21. o.;  

• Jakab A., „Nemzet-” és egyházpolitika Erdélyben. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi 
Fıiskola (Papnevelı Intézet – SIS) betagolódása a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetembe. 
(Háttéranyag, 3), Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2007.;  

• Jakab Attila, Többszörösen kisebbségben. A magyarországi román kisebbség vallási arculata és az 
ortodox egyház társadalmi szerepe. (Mőhelytanulmány, 14) - Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
Közalapítvány, Budapest, 2005, 36. old.  

• Kepel, G. Dzsihád, Budapest 2007. Rostoványi Zs. Az iszlám világ és a Nyugat, interpretációk 
összecsapása, avagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza és valósága, Corvina, Budapest 2004. 335-340. (a 
vilájat-e fakíh és a demokrácia).  

• Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, Budapest, Szent István Társulat, 2007. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 

BSB 4106 Távol-keleti vallások 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vámos Péter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Zentai György 
Máthé Veronika 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a diákokat megismertesse a kelet-ázsiai kultúrkör vallástörténetével; alapvetı bevezetést 
és áttekintést adjon a távol-keleti vallások világáról. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kínai filozófia- és vallástörténet legfontosabb képviselıi, alapvetı irányzatai, a buddhizmus kínai története, 
irányzatai és képviselıi, a konfucianizmus, a taoizmus irányzatai, a szomszédos országokban, Koreában, 
Japánban kínai közvetítéssel elterjedt buddhizmus története, a kereszténység megjelenése és története a távol-
keleti országokban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bellinger, Gerhard, J.: Nagy valláskalauz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993  
• Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. Budapest, Osiris Kiadó, 1998   
• Hori, Ichiro: Japanese Religion. Kodansha, 1972. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 4111-4114 Valláselméleti szakszeminárium 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSB 0101 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vassányi Miklós 
Dr. Kendeffy Gábor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzussorozat célja, hogy a vallástudományi szakirány hallgatói számára elmélyülési lehetıséget biztosítson 
a valláselméleti kérdéskörökben. A félévente változó (rotációs) kurzusmeghirdetés lehetıvé teszi, hogy a 
hallgatók több különbözı részterületet is megismerjenek, az adott téma kiemelkedı kutatóitól egy-egy konkrét 
kérdéskört alaposabban is megismerhessenek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgyhoz több (lehetıség szerint választható) kurzus tartozik a vallásfilozófia, hermeneutika, 
valláspszichológia, vallási antropológia körébıl. Az egyes szemináriumok témái például: 

• Vallásfilozófia a 20-21. sz.-ban; 
• Vallás és filozófia Indiában; 
• Görög és római teológiai gondolkodás; 
• A gnózis teológiája; 
• Az egyházatyák antropológiája; 
• Teológia és filozófia viszonya a középkorban; 
• Az európai misztika klasszikus szövegei; 
• A reformáció eszmevilága; 
• Neotomizmus; 
• A vallás megközelítése a német klasszikus filozófiában; 
• A 19. századi életfilozófiák vallási aspektusai. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos és aktív szemináriumi munka 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Schaeffler, Richard, Vallásfilozófia, Budapest, 2003, 
• Swinburne R., Van Isten? Ford. Vassányi M. Kossuth Bp. 1998. 
• Mezei B., Vallás és hagyomány. Budapest, 2003. 
• Singh A., The Heart of Buddhist Philosophy: Dinnaga and Dharmakirti. New Delhi, 1984.  
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• Fehér J. – Horváth Z. (szerk.) Buddhista logika. (Történelem és kultúra 12.) Bp.: 1995. 
• Kákosy L., Fény és káosz. A kopt gnosztikus kódexek. Gondolat, Bp. 1984.  

Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Kairosz. 2000.  
• Bugár I., szerk. Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 2005, 187-225. 
• Somos R. (szerk.), Középsı platonizmus, Szöveggyőjtemény, Biudaıpest, 2005. 
• Az isteni és az emberi természetrıl. Görög egyházatyák. I-II. Budapest, 1994.  
• Szent Bonaventura misztikus mővei. Budapest, 1991.  
• Eckhart mester, A Teremtés könyvének magyarázata, Budapest 1992 
• I. Kant, I.: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat, Bp, 1974. 
• J. G. Fichte: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. Coram Deo Klasszikusok, L'Harmattan 

kiadó, Budapest: 2003. 
• S. Kierkegaard: A keresztény hit iskolája. Atlantisz, 1998.  
• Horváth P., Philosophia perennis - A modern katolikus gondolkodás története, Budapest, 2008. 
• C. G. Jung, Gondolatok a vallásról és a kereszténységrıl. Budapest, 2001. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 4121-4124 Vallástörténeti szakszeminárium 1-4 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bubnó Hedvig 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
12 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSB 0101 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Vassányi Miklós 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Tóth Anna Judit 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Társ-kurzuscsoportjához hasonlóan a vallástörténeti szakszeminárium a vallástörténet területén biztosít 
elmélyülési lehetıséget a vallástudományi szakirány hallgatói számára. A félévente változó (rotációs) 
kurzusmeghirdetés lehetıvé teszi, hogy a hallgatók több különbözı részterületet is megismerjenek, az adott 
téma kiemelkedı kutatóitól egy-egy konkrét kérdéskört alaposabban is megismerhessenek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgyhoz több (lehetıség szerint választható) kurzus tartozik a vallástörténet (Zsidó vallás, ókori egyiptomi 
hitvilág, görög vallás, római vallás, India vallásai, Középkori és újkori egyháztörténet, Latin amerika 
bennszülött vallásai, természeti népek vallásai, Iszlám, Irán vallásai), sámánizmus. Az egyes szemináriumok 
témái például: 

• Az inka vallás forrásai; 
• Eszkimó mitológia; 
• A görög misztériumvallások; 
• A görögség Egyiptom-képe; 
• Pogány-keresztény ellentét és együttélés a római császárkorban; 
• A spanyol inkvizíció története. 
• Bizánci egyháztörénet 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos és aktív szemináriumi munka 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hahn I. (szerk.) Róma istenei, Bp. 1975.  
• Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Budapest, 1969 I-V. 1.könyv, Kákosy L. Ré fiai 

(Budapest, 1993)  
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• Plutarkhosz, Ízisz és Ozirisz, Budapest, ELTE, 1976. 
• Euszebiosz, Egyháztörténet, Budapest, 1983.  
• Louis Bréhier: Bizánc tündöklése és hanyatlása, Varia Byzantina. Bizánc világa I. kötet, Bizantinológiai 

Intézeti Alapítvány, Budapest, 1999 
• I.R. Grigulevics, Az inkvizíció története., Budapest, 1972. 
• Garcilaso de la Vega, az Inka: Inkák és konkisztádorok, Budapest, 1964. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB 4131-4132 Ókori nyelveken írott vallástörténeti szövegek olvasása 1-2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pecsuk Ottó 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSB 3997 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kopeczky Rita 
Dr. Kendeffy Gábor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
V-VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók az ókori nyelvkurzusok sikeres elvégzése után alaktani és mondattani 
ismereteket elmélyítsék, szövegolvasó készségüket fejlesszék, minél érzékenyebb szövegelemzı képességre 
tegyenek szert, és betekintést nyerjenek egy-egy korszak és tájegység vallási életének forrásaiba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumokon hétrıl-hétre új szövegrészt olvasunk, és a hallgatók zárthelyi fordítási és nyelvtani 
dolgozatokon adnak számot arról, hogy a szöveget nyelvileg és tartalmilag megértették, a hozzákapcsolódó 
nyelvtani anyaggal tisztában vannak.  
Latin: 

1. Az olvasandó szövegek témái: Istenné váló király (Romulus); A római naptár, az ünnepnapok típusai; 
egy februári megtisztító ünnep: a Lupercalia; az ima és az áldozat végrehajtására vonatozó elıírások. 

2. Az olvasandó szövegek témája: a keresztényüldözések, a pogány vádak és keresztény válaszok.  
Görög: 

1. Pogány mítoszértelmezés; 
2. Keresztény Logosz-teológia. 

Héber: 
1. A tavaly tanult memoriterek elemzése, Ex. 20 (válogatott részek), Gen. 1. 
2. Rúth 1, 2Kir. 21 (válogatott versek), Zsolt. 23. Valamint  a félév folyamán Biblián kívüli szövegeket is 

olvasunk még: Siloam-felirat, 1QpHab (qumráni kommentártöredék). 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• hétrıl-hétre felkészülten (elıre elkészített szótárazással, fordítással) részt venni a szemináriumokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Latin:  
• Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 
• Finály Henrik: A latin nyelv szótára. MEK. 
• Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 
• Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
Görög: 
• Györkössy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár. 
• E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan, Székesfehérvár: Lexika Kiadó, 1999  
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Héber:  
• Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai. Bp, KRE-HTK, 1998.  
 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSB  4141-4142 Modern idegen nyelvi szakszövegolvasás 1-2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Gálffy László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: –  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Géher István 
Dr. Sebestyén Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-VI.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A harmadéves hallgatóknak szánt kurzus elsısorban a szakdolgozathoz való, idegen nyelvő szakirodalom-
olvasást kívánja elısegíteni; az értı, elemzı szövegfeldolgozás elmélyítése elsıdleges célja. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megkísérlünk olyan, angol nyelvő cikkeket olvasni és fordítani, amelyeket valóban olvasniuk kell a munkájuk 
során. Ha a nemzetközi szakirodalom nyelvtani-szókészleti szintje túl magasnak bizonyul, akkor egyszerőbb 
szövegeket veszünk elı. A hallgatók minden esetben óráról-órára kapnak egy-egy oldalnyi szöveget, melynek 
fordítását óráról-órára ellenırizzük. A szöveg olvasása során talált ismeretlen szavakat külön szótárfüzetbe 
jegyzetelik, amelynek tartalmát a tanár rendszeresen ellenırzi. A fordítás során a nyelvtani elemzés elmélyítésére, 
a szókészleti és szaktudományos terminológiai ismere-tek bıvítésére, a fordítás maximális precizitására 
törekszünk. Lehetıség szerint gondot fordítunk a kiejtés, hangsúlyozás és intonáció tökéletesítésére. A kurzust – 
megfelelıen nagy számú, németül, illetve franciául olvasó hallgató esetén – két csoportra bontjuk, amelyek 
egymással párhuzamosan dolgoznak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• hétrıl-hétre felkészülten (elıre elkészített szótárazással, fordítással) részt venni a szemináriumokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Introduction to the Study of Religion /Hillary Rodrigues - John F. Harding/ Routledge 2009. 
• A Marbourg Journal of Religion c. folyóiratból a tanárral egyeztetve kiválasztott (angol vagy német) 

tanulmány (http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/);  
• Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, Section Sciences Religieuses, 115 (2006-2007) (Laïcités 

et religions dans le monde contemporain; Polythéismes antiques; Judaïsme; Christianisme et ses marges; 
Islam; Religions d’Asie; Ethnologie religieuse; Épistémologie et méthodes en sciences religieuses; 
Laïcités et religions dans le monde contemporain; Esotérismes) (http://asr.revues.org/index68.html)  

Ajánlott irodalom: 
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9.2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

A mesterképzési szak megnevezése: vallástudomány (Religious Studies) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles vallástudomány szakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Expert in Religious Studies 
- választható szakirány: vallástörténet (History of Religions) 
 
 Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
9.2.1. Mintatanterv vallástudomány mesterképzési szakos hallgatók számára 

(nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK (12 KREDIT) 

K Kutatásmódszertan 
MVT 
1021 

– 30/é/3       

K Esszéírás 
MVT 
1001 

 30/é/3       

 Ókori nyelv vagy ókori nyelvő szövegolvasás I.  

KV 

Latin szövegolvasás 1. 
Görög szövegolvasás 1. 
Héber szövegolvasás 1. 
Latin 1. 
Görög 1. 
Héber  1. 
Szanszkrit 1. 

MVT 
1031 
MVT 
1041 
MVT 
1051 
MVT 
1111 
MVT 
1121 
MVT 
1131 
MVT 
1141 

– 30/é/3      

 Ókori vagy modern idegen nyelv  I. 

KV 

Latin 1 
Görög 1 
Héber 1 
Szanszkrit 1. 
Modern  idegennyelvi 
szakszövegolvasás 1. 

MVT 
1111 
MVT 
1121 
MVT 
1131 
MVT 
1141 
MVT 
1161 

– 30/é/3    
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 Összesítés:   120/12    
SZAKMAI TÖRZSANYAG (37 KREDIT) 

K 
A vallástudomány fogalma, 
története, problémakörei 

MVT 
2100 

– 30/é/3       

K Izrael vallástörténete 
MVT 
2204 

–   30/v/2     

K A zsidó vallás története 
MVT 
2200 

–     30/v/3   

K Nem keresztény világvallások 
MVT 
2110 

– 30/v/3       

K 
Bevezetés az egyetemes 
keresztény gondolkodás 
történetébe 

MVT 
2210 

– 30/v/3       

K Vallás és jog 
MVT 
2120 

–   30/v/2     

 Ókori nyelv vagy ókori nyelvő szövegolvasás II. 

KV 

Latin szövegolvasás 2. 
Görög szövegolvasás 2. 
Héber szövegolvasás 2. 
Latin 2. 
Görög 2. 
Héber 2. 
Szanszkrit 2. 

MVT 
2032 
MVT 
2042 
MVT 
2052 
MVT 
1112 
MVT 
1122 
MVT 
1131 
MVT 
1142 

MVT 
1031 
MVT 
1041 
MVT 
1051 
MVT 
1111 
MVT 
1121 
MVT 
1131 
MVT 
1141 

 30/é/2   

KV 

Latin szövegolvasás 3 
Görög szövegolvasás 3 
Héber szövegolvasás 3 
Latin 3 
Görög 3 
Héber 3 
Szanszkrit 3. 

MVT 
2033 
MVT 
2043 
MVT 
2053 
MVT 
1113 
MVT 
1123 
MVT 
1133 
MVT 
1143 

MVT 
2032 
MVT 
2042 
MVT 
2052 
MVT 
1112 
MVT 
1122 
MVT 
1132 
MVT 
1142 

  30/é/2  

KV 

Latin szövegolvasás 4 
Görög szövegolvasás 4 
Héber szövegolvasás 4 
Latin 4 
Görög 4 
Héber 4 
Szanszkrit 4. 

MVT 
2034 
MVT 
2044 
MVT 
2045 
MVT 
1114 
MVT 

MVT 
2033 
MVT 
2043 
MVT 
2053 
MVT 
1113 
MVT 

   30/é/2 
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1124 
MVT 
1134 
MVT 
1144 

1123 
MVT 
1133 
MVT 
1143 

 Ókori vagy modern idegen nyelv II. 

KV 

Latin 2 
Görög 2 
Héber 2 
Szanszkrit 2. 
Modern  idegennyelvi 
szakszövegolvasás 2. 

MVT 
1112 
MVT 
1122 
MVT 
1132 
MVT 
1142 
MVT 
1162 

MVT 
1111 
MVT 
1121 
MVT 
1131 
MVT 
1141 
MVT 
1162 

 30/é/2   

KV 

Latin 3 
Görög 3 
Héber 3 
Szanszkrit 3. 
Modern  idegennyelvi 
szakszövegolvasás 2. 

MVT 
1113 
MVT 
1123 
MVT 
1133 
MVT 
1143 
MVT 
1163 

MVT 
1112 
MVT 
1122 
MVT 
1132 
MVT 
1142 
MVT 
1162 

  30/é/2  

KV 

Latin 4 
Görög 4 
Héber 4 
Szanszkrit 4. 
Modern  idegennyelvi 
szakszövegolvasás 2. 

MVT 
1114 
MVT 
1124 
MVT 
1134 
MVT 
1144 
MVT 
1164 

MVT 
1113 
MVT 
1123 
MVT 
1133 
MVT 
1143 
MVT 
1163 

   30/é/2 

K 
Vallás és társadalmi 
kihívások 
 

MVT 
2131 

– 30/v/2       

K 
Vallás és társadalmi 
marginalizáció 
 

MVT 
2132 

–   30/v/2     

K Vallás és társadalmi nemek 
MVT 
2133 

–     30/v/2   

K 
Mitológiai és bibliai témák az 
európai képzımővészetben 
 

MVT 
2140 

–   30/v/3     

 Összesítés:   120/11 180/13 120/9 60/4 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: VALLÁSTÖRTÉNET (45 KREDIT) 

K 
Eszmék és irányzatok az 
ókeresztény korban 1-2. 

MVT 
3208 
MVT 
3209 

– 
MVT 
3208 

30/v/3 30/v/3     
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K 
Görög és római vallástörténet  
1-2. 

MVT 
3221 
MVT 
3222 
MVT 
3223 

MVT 
3224 

– 
– 

MVT 
3221 
MVT 
3222 

    
30/v/2 
30/é/1 

30/v/2 
30/é/1 

K Óegyiptomi vallás 
MVT 
3210 

– 30/v/3       

K Hinduizmus és buddhizmus 
MVT 
3230 

–  30/v/4   

K 
Kína,  Japán és Tibet vallásai   
1-2. 

MVT 
3240 
MVT 
3241 

– 30/v/3 30/v/3   

K Természeti népek vallásai 
MVT 
3201 

–     30/é/4   

K 
Az ó- és újszövetségi iratok 
történeti és kulturális háttere 
1-3. 

MVT 
3211 
MVT 
3212 
MVT 
3213 

– 30/é/2 30/é/2 30/é/2   

K Egyháztörténet 1-2. 

MVT 
3250 
MVT 
3251 

– 
MVT 
3250 

    30/v/3 30/v/3 

K 
Vallás és politikai rendszerek 
az újkori magyar 
történelemben 

MVT 
3202 
MVT 
3203 

–       
30/v/2 
30/é/2 

 Összesítés:   120/11 120/12 150/12 150/10 
SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK (11 KREDIT) 

SZBV Kutatószeminárium 
MVT 
9xxx 

–    30/é/3 

SZV Szabadon választható tárgy 
M** 
9xxx 

– 30/v/2    

SZV Szabadon választható tárgy 
M** 
9xxx 

–  30/v/2   

SZV Szabadon választható tárgy 
M** 
9xxx 

–  30/v/2   

SZV Szabadon választható tárgy 
M** 
9xxx 

–   30/v/2  

 Összesítés:   30/2 60/4 30/2 30/3 
ZÁRÓ KÖVETELMÉNYEK (15 KREDIT) 

 SZAKDOLGOZAT      0/é/15 
 ZÁRÓVIZSGA       
 Összesítés:   390/36 360/29 300/23 240/32 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 390 360 300 240 
Vizsgák száma 7 9 5 3 
Félévközi jegyek száma 6 3 5 5 
Összes felkínált kredit 36 29 23 32 
Javasolt kreditmennyiség 36 29 23 32 

 



 

| 1073 | 

 

9.2.2. Vallástudomány mesterképzési szak tantárgytematikái 
 

MVT 1021 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pecsuk Ottó 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kutatásmódszertan a fogalmi-lexikális alapozás és a fıbb kvantitatív és kvalitatív kutatási technikák 
ismertetése által a szükséges forráskritikai és elemzési módszerek, technikák áttekintését nyújtja.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy szakmai elsajátításának célja, hogy 

• feltárja a tanulás objektív ill. szubjektív feltételeit, 
• bemutassa a tanulás hatékony módszereit és technikáit, 
• megismertesse a tudományos igényő írásbeli munkák elkészítésének alapelveit, szabályait,  
• felkészítsen a kutató–győjtı–feltáró–elemzı munka metodikai alapjainak elsajátítására. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív szemináriumi munka 
• referátum / szemináriumi dolgozat elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Babbie, E. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi, l996. 
• Csermely P. A megismerés csapdái. A tudományos kutatómunka módszertana és problémái. Budapest: 

Magyar Biológiai Társaság Szakoszt., 1995. 
• Whaling, F. Theory and method in religious studies contemporary approaches to the study of religion. 

Berlin u.a.: Mouton de Gruyter, 1995. 
Ajánlott irodalom: 
• Bernard, R. Research Methods in Anthropology. 4th Edition. Lanham: AltaMira Press, 2006. 
• Agar, M. H. The professional stranger. London: Academic Press, 1996. 
• Figl, Johann: Zur Methode der Religionswissenschaft Versuch einer Vereinheitlichung des 

religionsphänomenologischen und religionsgeschichtlichen Ansatzes. Salzburg: 1985. 
 
 
 

MVT 1031-1051, 111-1141 Ókori nyelv vagy ókori nyelvő szövegolvasás I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  
Dr. Kopeczky Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgyhoz latin, görög és héber nyelvő szövegolvasó kurzusok tartoznak, amelyek a korábbi ókori nyelvi 
ismeretekre épülnek. A klasszikus nyelvekben elıképzettséggel nem rendelkezı hallgatók a szövegolvasás 
órák helyett választhatnak egy olyan bibliai  nyelvet (latin, görög, héber), amelyet a tárgy keretében az 
alapoktól kezdenek tanulni heti két órában. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A képzés jellegébıl fakadóan fontos cél, hogy végzett hallgatóink legalább egy klasszikus nyelv alapvetı 
ismeretével, és szövegfordítási képességgel rendelkezzenek. Azokkal a hallgatókkal, akik a megfelelı nyelvet 
4-6 félévig már tanulták heti két órában (például a KRE vallástudományi BA szakirányán) vallástörténeti, 
biblikus, teológiai, valláselméleti szövegeket dolgozunk fel. A kurzusok célja, hogy a hallgatók elmélyítsék 
nyelvismeretüket, elsajátítsák a szakterminológiát, és gyakorlatot szerezzenek az eredeti szövegek elemzésében. 
Fontos cél az is, hogy a vallástudomány szakosokat szövegcentrikus kutatói mentalitásra neveljük. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, felkészült részvétel az órákon 
• zárthelyi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Héber szövegolvasás: 
• Biblia Hebraica Stuttgartiensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990 (megfelelı részek). 

 
Görög szövegolvasás: 
•  Hesiodus. Theogonia. Ed. R. Merkelbach. Oxford Classical Texts, 1900, 1975 (repr.) 
 
Latin szövegolvasás: 
• Szemelvények Ovidius mőveibıl. Jegyz. Szabó Kálmán. Budapest: 1968 (Auctores Latini V). 
 
Héber:  
• Karasszon Dezsı: Héber gyakorlókönyv és bibliai arám nyelvtan (Budapest, KRE-HTK, 1994); 
• Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai (Budapest, KRE-HTK,1998 (elérhetı digitális formában 

is); 
 
Latin:  
• Ferenczi A. –Monostori M., Latin nyelvkönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 
 
Görög: 
• E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan, Székesfehérvár: Lexika Kiadó, 1999.  
• Kerényi Károlyné: Görög nyelvkönyv, Budapest, tankönyvkiadó, 1982.  

 
Ajánlott irodalom: 

 
 
 
 

MVT 1111-1161 Ókori vagy modern idegen nyelv I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kopeczky Rita 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kopeczky Rita 
Dr. Imregh Monika 
Dr. Egeresi Sándor 
László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A hallgatók a már korábban tanult, és a szövegolvasás órák keretében folytatott ókori nyelv mellett választanak 
egy második bibliai  nyelvet is (latin, görög, héber), amelyet az alapoktól kezdhetnek elsajátítani. Amennyiben 
a hallgató szakmai érdeklıdése inkább modern idegennyelvi tanulmányokat tesz szükségessé; úgy ennek a 
tárgynak a keretei között lehetısége van modern idegennyelvi szakszövegolvasás keretei között fejleszteni 
nyelvi-/szakmai kompetenciáit. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A törzsképzési szakaszban jelen tárgy szerves folytatását képezi a Ókori vagy modern idegen nyelv II. A tárgy 
célja hallgató számára a tudományos munkához  nélkülözhetetlen nyelvi képzettség lehetı legmagasabb szintő 
elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, felkészült részvétel az órákon 
• zárthelyi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Latin:  
• Ferenczi A. –Monostori M., Latin nyelvkönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 
 
Görög: 
• E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan, Székesfehérvár: Lexika Kiadó, 1999  
• Kerényi Károlyné: Görög nyelvkönyv, Budapest, tankönyvkiadó, 1982.  
 
Héber:  
• Karasszon Dezsı: Héber gyakorlókönyv és bibliai arám nyelvtan (Budapest, KRE-HTK, 1994); 
• Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai (Budapest, KRE-HTK,1998 (elérhetı digitális formában 

is); 
 
Angol: 
• Dundes, A., ed. The Flood Myth. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1988. 
• Parke, H. W. The Oracles of Apollo in Asia Minor. London-Sydney-Dover (New Hampshire): Croom 

Helm, 1985. 
• West, M. L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford: 

Clarendon Press, 1997. 
 
Német: 
• Brunner, A. Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf geschichtlicher Grundlage. Freiburg: 

Verlag Herder, 1956. 
• Ringgren, H. Die Religionen des alten Orients. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1979. 
• Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Hrsg. von Mylius, K. Leipzig: Philipp 

Reclam, 1985. 
 
Francia:  
• Abécassis, A. La pensée juive I-III. Paris: Librairie Générale Française, 1987.  
• Girard, R. La violence et le sacré. Paris: B. Grasset, 1972. 
• Lossky, V. Vision de Dieu. Neuchâtel: Éditions Delachaux et Niestlé, 1962. 

Ajánlott irodalom: 
Latin:  
• Finály Henrik: A latin nyelv szótára. MEK 
• Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 
• Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
 

Görög:  
• Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan 

Györkössy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár  
 

Héber:  
• Jenni, E.: Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, Bázel, 1981. 
• Seow, C.L.: A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville, 1995 
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• Joüon, P. – Muraoka, T.: A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma, 1993. 
• Bergman, Nava: The Cambridge Biblical Hebrew Workbook. CUP, Cambridge, 2005. 

 
 
 

MVT 1001 Esszéírás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pecsuk Ottó 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sebestyén Rita 
Parlagi Gáspár 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgyhoz tartozó kurzuson a hallgatók nyelvhelyességi képességüket, stílusérzéküket és írásbeli érvelı 
készségüket is fejlesztik; amellett elsajátítják a tudományos értekezı próza mőfajait és kellékeit, amit a 
gyakorlatban is alkalmazniuk kell. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Mintaszövegek alapján megismerkednek a tudományos értekezı próza legfontosabb mőfajaival (recenzió, 
tanulmány, szakdolgozat-fejezet, absztrakt, konferenciabeszámoló, ismeretterjesztı cikk) és maguk is 
kipróbálják azokat. Beavatást nyernek a tudományos adatolás, hivatkozás, idézés szabályaiba. Az oktató 
bevonja a kurzus résztvevıit az elkészült írások bírálatába, a tökéletesítést szolgáló javaslatok megtételébe. A 
kiemelkedı munkák esetén az anyag internetes vagy folyóiratban történı publikálásához is segítséget kapnak a 
hallgatók. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos részvétel az órákon 
• beadandó dolgozatok elkészítése az egyes témákhoz 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eco, U.: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz, 1999. 
• Elekfi L., et. al. (szerk.): Nyelvmővelı kézikönyv I-II. Budapest: Akadémiai, 1980. 
• Fábián P., Deme L., Tóth E. (szerk.): Magyar helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai, 2007 
• Gyurgyák János: Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Budapest: Osiris, 1997. 
• Pomázi Gy. (szerk.): A magyar helyesírás szabályai. Budapest: Akadémiai, 2011. 
• Vassányi Miklós: A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei. on-line: 

http://www.szabadbolcsesz.kre.hu/index.php/letoelthet-segedanyagok.html 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 
 

MVT 2100 A vallástudomány fogalma, története, problémakörei 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Pethı Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A kurzus célja, hogy bemutassa a vallástudomány XVIII. századi gyökereit; megismertesse a vallástudomány 
helyét a tudományok között; tisztázza bizonyos vallástudományi kulcsfo-galmak szerepét a diszciplína 
történetében (animizmus, fetisizmus, preanimizmus, totemiz-mus, ısmonoteizmus), továbbá filozófiai alapjait, 
a tudományok és a filozófia hatását a val-lástudományi módszerekre; tisztázni kívánja a vallás 
társadalomtudományi fogalmát. Majd a kulcsfontosságú vallástudományi elméletek alkotóinak és meghatározó 
gondolataiknak, illetve mőveiknek a bemutatására törekszik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy fıbb tematikai csomópontjai: 1. A vallás fogalma a vallástudományban; 2. A vallásfogalom 
változásai; 3. A vallástudomány és a vallástörténet viszonya; 4. Isten fogalma a vallástudományban; 5. A 
vallástudomány és a teológia viszonya; 6. A vallástudomány diszciplínái; 7. A vallástudomány kialakulásának 
tör-téneti körülményei, a felvilágosodás és a romantika; 8. Az összehasonlító vallástudomány alapítója: 
Friedrich Max Müller; 9. Evolucionalista elméletek: J. G. Frazer és E. Burnett Ty-lor; Társadalomtudományi 
megközelítések: 10. Max Weber, 11. Émile Durkheim; 12. Ateista valláselméletek: Feuerbach és Marx; 13. 
Nietzsche; 14. Pszichológiai megközelítések: Freud és C. G. Jung: 15. Vallásfenomenológia: R. Otto és M. 
Eliade. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, felkészült részvétel az órákon 
• referátum / zárthelyi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Máté-Tóth András: Teológia és vallástudomány. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/teol/matetoth.htm 
• Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Cserépfalvi Budapest: 1995. 2. bıvített kiadás. 
• Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. L'Harmattan, Budapest: 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• Gladigow, Burkhard: A vallástudomány tárgyai és tudományos kontextusa. 

http://www.vallastudomany.hu/jegyzetek/RELB13101/gladigow.htm2/?searchterm=Gladigow. 
• Sabbatucci, Dario: Kultúra és vallás.  

http://www.vallastudomany.hu/jegyzetek/RELB13101/sabbatucci.htm/?searchterm=Sabbatucci 
• Wach, Joachim: A vallástudomány módszertana. 

http://www.vallastudomany.hu/jegyzetek/RELB13101/wach/?searchterm=Wach 
 

MVT 2204 Izrael vallástörténete 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Zsengellér József 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Zsengellér József 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az ókori Izrael vallásával, annak bibliai és Biblián kívüli szöveges 
forrásaival és tárgyi emlékeivel. Az összehasonlító és elemzı bemutatás révén teljes komplexitásába és 
történeti változásaiba nyerhetnek betekintést. Az izraeli vallás elemeinek és gyakorlatának bemutatásával a 
bibliai szöveg jobb megértésére juthatnak el a hallgatók.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Történeti korszakok és vallástörténeti változások 
• A jahvizmus elızményei: Szíro-palesztinai vallások 
• A jahvizmus „születése”: monolatria-henoteizmus-monoteizus 
• „Klasszikus” jahvizmus a királyság idején: Izrael és Júda vallásai 
• Fogság utáni vallásosság Jehud és Samerin provinciákban 
• Hellenisztikus-római kori izraeli vallásosság 
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• Áldozatok 
• Ünnepek 
• Templomok 
• Papság 

Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Karasszon István: Az óizraeli vallás, Budapest 1994. 
• Xeravits Géza: Tanulmányok az ókori Izraeli kultuszáról (Simeon könyvek 2.) Pápa-Budapest 2004. 
• Mircea Eliade:  Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest 1996. 
• Ziony Zevit: Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London 2001. 

Ajánlott irodalom: 
• Patrick D. Miller: Religion of Ancient Israel, Louisville Kent. 2000. 
• Rainer Albertz: Religionsgeschichte Israels in altesttamentlichen Zeit I-II. Göttingen 1992. 
 
 
 
 

MVT 2200 A zsidó vallás története 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Zsengellér József 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Zsengellér József  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a zsidóság történetét és vallását. Alapvetı bevezetést kíván adni 
a zsidóság kialakulásába, a judaizmus elvi hátterébe és a gyakorlati szokásaiba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megalapo-zásként felelevenítjük a zsidó vallás teológiai és rituális alapjairól a BA-szakon tanultakat. Az ókori 
diaszpóraszituációtól kiindulva áttekintjük a keleti és nyugati zsidóság életét és történetének fıbb eseményeit. 
Tárgyaljuk a középkori és koraújkori-újkori zsidó szellemi kultúrát, tradicionalizmus, újítás és ‘eretnekség’ 
viszonyát, röviden kitérve a messianisz-tikus mozgalmakra és a nagy kitagadottakra. A XVIII. századból a 
zsidó emancipáció és a zsidó felvilágosodás (haszkala) témakörének szentelünk figyelmet. A vizsgálatba 
bevonjuk a középkori és újkori magyar zsidóság kultúráját, mővészeti, irodalmi teljesítményeit. Fog-lalkozunk 
az asszimiláció és integráció problémáival is. A tárgykör élményszerő feldol-gozását zsinagógák és 
múzeumok, könyvtárak látogatása, vendégelıadók meghívása segíti. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• De Vries, S. P. Zsidó rítusok és jelképek. Budapest: 2004. 
• Posner, Z. I. A zsidó gondolkodásmód. Budapest: é.n. 
• Gyurgyák J. A zsidókérdés Magyarországon. Budapest: 2006. 
• Johnson, P. A zsidók története. Budapest: 2005. 
• Venetianer L. A magyar zsidóság története. Budapest: 1986. 
• Gonda L. A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest: 1992. 

Ajánlott irodalom: 
• Ben-Sasson, H. H. A History of the Jewish People. London: 1977. 
• Untermann, A. Zsidó hagyományok lexikona. Budapest: 1999. 
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• Stemberger, G. A zsidó irodalom története. Budapest: 2001. 
 
 
 

MVT 2110 Nem keresztény világvallások 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Fehér Bence 
Dr. Sárközy Miklós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyes társadalmak és államok életét évezredeken keresztül alapvetıen meghatározta a vallás. Az eurázsiai 
térségben több olyan vallási eszmerendszer is kialakult, mely részben missziós törekvései (pl. iszlám, 
budhizmus), részben az adott vallási rendszer követıinek nagy száma (pl. kínai univerzalizmus) miatt 
különösen nagy hatást gyakoroltak a tágabb értelemben vett kultúrára. Az évszázadok folyamán ezek a nagy, 
világvallásnak nevezhetı eszmerendszerek egymással is rendszeresen kapcsolatba kerültek, hol 
megtermékenyítve egymást, hol egymással élesen szemben állva. Az európai keresztény kultúra is számos 
alkalommal találkozott ezen nem-keresztény vallásokkal, hozzájuk való viszonya az évszázadok során sokszor 
és sokat változott. A globalizált világ kialakulása a vallások számára is új helyzetet teremtett, ezért alapvetı 
fontosságú az emberek gondolkodását ma is mélyen befolyásoló vallási rendszerek megismerése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy nagy vonalakban ismerteti a mai világvallásokat (iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kínai 
univerzalizmus, sintoizmus). Bemutatja szent könyveiket, fıbb tanításaikat, vallásos életvitelük szabályait, 
figyelembevéve a vallások közötti párbeszéd jelenlegi tendenciáit. Különösen nagy figyelmet szentelünk e 
vallások kialakulásának, történetének, földrajzi elterjedésüknek, a külsı misszióhoz való viszonyuknak, 
valamint az egyes vallások és kultúrák viszonyának. Az elıadásokon a hallgatók példákon keresztül 
ismerkednek meg a vallási konfliktusok kulturális gyökereivel, jellegével, következményeivel, ill. a feloldásuk 
lehetıségeivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története. I–III. Osiris, Budapest, 1994-1996.  
• Glasenapp, H. van: Az öt világvallás. Gondolat, Budapest, 1975. 
• Ions, V.: Indiai mitológia. A mítoszok világa. Corvina, Budapest, 1991. 
• Hinnels, J. R.: Perzsa mitológia. Gondolat, Budapest, 1992. 
• Küng, H.–Ess. J. van: Párbeszéd az iszlámról. Kereszténység és világvallások. Palatinus, Budapest, 1998.  
• Küng, H. – Ess, J. van: Párbeszéd a hinduizmusról. Kereszténység és világvallások. Palatinus, Budapest, 

1999.  
• Reader:, I.: A Sintoizmus. Vallások világa. Kossuth, Budapest, 2000. 
• Lin Yu Tang: Mi kínaiak. Európa, Budapest, 1991. 
• Sati Bhante: A sintoizmus. Gondolat, Budapest, 1990. 
• Simon, R.: A Korán – A Korán világa. Helikon, Budapest, 1987.  

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

MVT 2210 Bevezetés az egyetemes keresztény gondolkodás történetébe 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 
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L: 10  
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tananyag a mai keresztény világ sokszínőségének megértéséhez a legfontosabb szellem-történeti 
folyamatokkal ismerteti meg a hallgatókat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fıbb témák: a patrisztikus kor (elsı négy egyetemes zsinat, ókori teológiai iskolák: Alexandria, Antiokhia, 
Carthago, egyháza-tyák), a keleti hagyomány (II. konstantinápolyi zsinat, III. konstantinápolyi zsinat, II. 
nikaiai zsinat, keleti teológusok), a középkor (tomizmus, scotizmus, modern út, modern ágostoni is-kola, 
zsinatok: orange-i zsinat, IV. lateráni zsinat, firenzei zsinat), a reneszánsz (humaniz-mus), a reformáció kora 
(lutheri, kálvini, radikális reformáció, Tridentinum), reformáció u-táni kor (janzenizmus, jezsuiták, pietizmus), 
felvilágosodás és következményei, modern teo-lógiai irányzatok. Az egyes fejezeteknél a vonatkozó fogalmak 
meghatározására, a kiemel-kedı teológusok és a keresztény gondolkodás fejlıdésének fı irányainak 
bemutatására kerül sor. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hill, J. A keresztény gondolkodás története. Budapest: Athenaeum, 2005. 
• Johnson, P. A kereszténység története. Budapest: Európa, 2005. 
• Lane, T. A keresztyén gondolkodás rövid története. Budapest: Harmat-Kálvin, 2001. 
• McGrath, A. Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest: Osiris, 1995. 

Ajánlott irodalom: 
• Brown, P. Az európai kereszténység kialakulása. Atlantisz, 1999. 
• Harnack, A. Dogmatörténet. Tillinger, 1998. 
• Lafont G. A katolikus egyház teológiatörténete. Atlantisz, 1998. 
• Loofs F. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. VEB Max Niemeyer, 1953. 
• Pelikan, J. The Christian Tradition. A History of Development of Doctrine. The University of Chicago 

Press, 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVT 2120 Vallás és jog 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Rixer Ádám 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Rixer Ádám  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy tisztázza az államilag szervezett társadalom normarendszerének szerkezetét. A  kinyilatkoztatáson 
alapuló hitelvektıl kezdıdıen, a szokás szerepének és jelentıségének feltárásán át a tételes jogig terjedıen 
igyekszünk megragadni ezek tartalmi és formai jellegzetességeit, különbségeit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Áttekintjük az egyházjog fogalmát, különválasztva az egyes egyházak belsı szervezeti és mőködési szabályait 
és az egyházakra vonatkozó külsı, állami-jogi szabályozást. Vizsgálódásunk tárgyát képezi minden olyan 
kérdés, amely a vallás fogalmával és gyakorlásával összefüggésben jogi relevanciát mutat. Így részletesen 
bemutatjuk a vallásszabadság érdemi érvényesülésének biztosítékait, jogi garanciáit az egyház mint szervezet 
alapításától és mőködésének jogi szabályozástól kezdıdıen. Utóbbi kérdéskör esetében különösen nagy súlyt 
fektetünk a hazai és nemzetközi bírósági, illetve alkotmánybírósági határozatok bemutatására, feldolgozására. 
Áttekintjük az egyházfinanszírozás legfontosabb nemzet-közi példáit.  

Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomka M. „A vallás és az egyházak szerepe a gazdasági hátrányok kezelésében.” In Globalizáció és 

nemzeti érdek, szerk. Ágh Attila, 171-197 o. MTA, 1997. 
• Berger, V. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata. HVG-ORAC, 1999. 
• Szathmári B. Jogi és egyházjogi ismeretek. Budapest: Századvég Kiadó, 2003. 
• Rácz L. (szerk.) Felekezeti egyházjog. HVG-ORAC Kiadó, 2004. 
• Rixer Á. „Az egyház mint civil szervezet.” In Collega, 2005. december, 34-40. o. 

Ajánlott irodalom: 
• Boleratzky L. A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai I-II. Budapest: 1991, 1998. 
• Egyházi törvénykönyv (a Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövegének magyar fordítása és 

magyarázata). Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta Erdı Péter. Budapest: 1986. 
• Hegedős L. „A református egyház bírósági törvényérıl.” Református Egyház, 1997/11. 

 
 
 
 

MVT 2032-2045, 1112-1163 Ókori nyelv vagy ókori nyelvő szövegolvasás II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MVT 20X1 v. 11X1 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  
Dr. Kopeczky Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
II-IV.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgyhoz tartozó kurzusok 3 féléven át az Ókori nyelv vagy ókori nyelvő szövegolvasás I szemináriumait 
folytatják.  

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A nyelvi elıképzettséggel rendelkezı hallgatókkal itt már nehezebb vallási, biblikus, teológiai szövegeket 
olvasunk és értelmezünk. A cél a szakterminológiai ismeretek további mélyítése, az idegen nyelvi 
szövegelemzési készség fejlesztése. A szövegek feldolgozásában kommentárokat, klasszikus szakcikkeket is 
felhasználunk. Az ókori nyelvek tanulását csak az MA képzésben megkezdı hallgatók számára a tárgy 
lehetıséget biztosít valamely bibliai nyelvek alapszintő elsajátítása, olyan képességek kialakítására, amely 
alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy bibliai szövegeket és könnyebb vallástörténeti forrásokat 
elolvassanak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, felkészült részvétel az órákon 
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• zárthelyi dolgozatok 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Héber: 
• Biblia Hebraica Stuttgartiensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990. 
• The Dead Sea Scrolls Electronic Library. Revised Version. Leyden: Brill, 2006.  
 
Latin: 
• Cicero. De natura deorum. Ed. Plasberg-Ax. Teubner, 1933  
• (Tertullianus) Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis  (ttp://www.tertullian.org/latin/perpetua.htm) 
• Confessions of Saint Augustine. An electronic edition. Text and commentary by O’Donnell, J., 

http://www.stoa.org/hippo/  
 
Görög: 
• Herodotus. Historiae. Ed. Hude, C. Oxford Classical Texts, 1908, 1975 (reprint). 
• Clemens Alexandrinus. Stromata, Bücher I-VI. Ed. O. Stählin. Berlin: Akademie, 1985. 

Ajánlott irodalom: 
Latin:  
• Finály Henrik: A latin nyelv szótára. MEK 
• Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 
• Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
 

Görög:  
• Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan 

Györkössy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár  
 

Héber:  
• Jenni, E.: Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, Bázel, 1981. 
• Seow, C.L.: A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville, 1995 
• Joüon, P. – Muraoka, T.: A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma, 1993. 
• Bergman, Nava: The Cambridge Biblical Hebrew Workbook. CUP, Cambridge, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVT 1112-1164 Ókori vagy modern idegen nyelv II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kopeczky Rita 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MVT 11X1 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kopeczky Rita 
Dr. Imregh Monika 
Dr. Egeresi Sándor 
László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
II-IV.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy az alapozó szakaszban szereplı Ókori vagy modern idegen nyelv I. folytatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ókori nyelveket preferáló hallgatóknál elsıdleges cél a bibliai nyelvek alapszintő elsajátítása, olyan 
képességek kialakítása, amely alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy bibliai szövegeket és könnyebb 
vallástörténeti forrásokat elolvassanak; míg a modern nyelvek esetén a negyedik félév végére kívánatos a 
magas szintő, szakmailag is kifogástalan fordítási készség kialakítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• folyamatos, felkészült részvétel az órákon 
• zárthelyi dolgozatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Latin:  
• Ferenczi A. –Monostori M., Latin nyelvkönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 
 
Görög: 
• E. Bornemann – E. Risch: Görög nyelvtan, Székesfehérvár: Lexika Kiadó, 1999  
• Kerényi Károlyné: Görög nyelvkönyv, Budapest, tankönyvkiadó, 1982.  
 
Héber:  
• Karasszon Dezsı: Héber gyakorlókönyv és bibliai arám nyelvtan (Budapest, KRE-HTK, 1994); 
• Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai (Budapest, KRE-HTK,1998 (elérhetı digitális formában 

is); 
 
Angol: 
• Dundes, A., ed. The Flood Myth. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1988. 
• Parke, H. W. The Oracles of Apollo in Asia Minor. London-Sydney-Dover (New Hampshire): Croom 

Helm, 1985. 
• West, M. L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford: 

Clarendon Press, 1997. 
 
Német: 
• Brunner, A. Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf geschichtlicher Grundlage. Freiburg: 

Verlag Herder, 1956. 
• Ringgren, H. Die Religionen des alten Orients. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1979. 
• Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Hrsg. von Mylius, K. Leipzig: Philipp 

Reclam, 1985. 
 
Francia:  
• Abécassis, A. La pensée juive I-III. Paris: Librairie Générale Française, 1987.  
• Girard, R. La violence et le sacré. Paris: B. Grasset, 1972. 
• Lossky, V. Vision de Dieu. Neuchâtel: Éditions Delachaux et Niestlé, 1962. 

Ajánlott irodalom: 
Latin:  
• Finály Henrik: A latin nyelv szótára. MEK 
• Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 
• Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
 
Görög:  
• Maywald J. – Vayer L. – Mészáros E.: Görög nyelvtan 

Györkössy A. – Kapitánffy I. – Tegyey I.: Ógörög–magyar nagyszótár  
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Héber:  
• Jenni, E.: Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, Bázel, 1981. 
• Seow, C.L.: A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville, 1995 
• Joüon, P. – Muraoka, T.: A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma, 1993. 
• Bergman, Nava: The Cambridge Biblical Hebrew Workbook. CUP, Cambridge, 2005. 

 
 
 
 

MVT 2131-2133 Vallás és társadalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté  
Dr. Kaszó Gyula 
Dr. Tóth Sára 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-III.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A három részbıl álló „Vallás és társadalom” címő tárgy a vallásnak a jelenkori társadalomban betöltött 
szerepét vizsgálja a) a társadalmi kihívások, b) a perifériára szorult társadalmi rétegek, c) a gender tudományok 
szempontjai alapján. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
I. A „Vallás és társadalmi kihívások” címő tematikus egység azt vizsgálja, milyen szerepet játszik, ill. játszhat 
a vallás a mai világban a különbözı társadalmi konfliktushelyzetekben. Közelebbi témáink a következık 
lesznek: az egyházak, ill. vallások társadalmi szerepvállalásának gyökerei és az egyházak tanítása a társadalmi 
igazságosságról; gazdaság, méltányosság, vallás; az egyházak és a szegénység problémája, a felszabadítás 
teológiája és a radikális erıszakmentesség; egyházak a globalizált világban; a globalizáció ökumenikus 
megközelítése. 

II. A „Vallás és társadalmi marginalizáció” c. kurzus foglalkozik a társadalmi marginalizálódás okaival, és 
áttekinti a jelenség megközelítésének vallás(ok)hoz kötıdı tradícióit (zsidóság, kereszténység, iszlám, 
buddhizmus). Foglalkozik továbbá a migráció és disz-krimináció kérdésköreivel, a vallás szerepével az egyes, 
perifériára szorult társadalmi csoportok életében. Legfontosabb témakörök: a „hátrányos helyzet”–fogalom 
definiálásának nehézségei; átfedések és különbségek a „marginalizálódás” és a diszkrimináció megítélésében a 
különbözı vallásokban; a vallás mint hátrányos helyzetet okozó tényezı és mint erıforrás (resource) a 
hátrányos helyzet áthidalásában.  

III. A „Vallás és társadalmi nemek” c. kurzus a gender studies tudományterületét tekinti át a vallástudomány 
perspektívájából. A hallgatók ezáltal rálátást kapnak a nemiség, a nemi szerepek vallási téren való 
megnyilvánulásaira és jelentıségére. Fıbb témák: nık a történelemben; feminista és pszichoanalitikus 
valláskritika (az apa és az anya szerepe az éntudat és az istenkép kialakulásában); az isten- és emberkép 
összefüggései a nagyobb vallásokban és ennek társadalmi következményei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
I.  
• „Szövetségben az igazságért a gazdaságban és az ökológiában.”  

www.reformatus.hu/confessio/2005_1/kommentar.htm 
• Igazságosabb és testvériesebb világot. A Magyar Katolikus Püspöki Kar szociális körlevele 1996. 

http://www.katolikus.hu/korlevel/korlevel.html 
• Árvay D. et al. (szerk.). Romák a XXI. század Magyarországán. Multidiszciplináris konferencia a Kölcsey 
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Ferenc Protestáns Szakkollégium szervezésében. Budapest: 2001. 
• Czagány G. A ‘Méltányos Kereskedelem’ lehetıségei Magyarországon – Református szemszögbıl. Fair 

Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség. http://www.fairvilag.hu/letoltesek/cikk/czagany.cikk 
 
II. 
• Antal Z. Menekülés az életbe, Budapest: 1997. 
• Ferenczi Z. Drog és vallás. Elıéletek és elıítéletek. Gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, 

diakónusoknak, gyülekezeti munkásoknak. Budapest: 2001. 
• Várnagy E.-Várnagy P. A hátrányos helyzet pedagógiája. Corvinus Kiadó, H.n.: 2000. 

 
III. 
• Aubert, Jean-Maris. „A nı, az antifeminizmus és a kereszténység.” Mérleg 1982/2, 183-189. 
• Küllıs I. (szerk.). Hagyományos nıi szerepek – Nık a populáris kultúrában. Budapest: Magyar Néprajzi 

Társaság, Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999 
• Buday K. „Az alma és a fája. Nık vallási szocializációja a katolikus egyházban - és annak feminista 

kritikája.” http://www.magyarpaxromana.hu/tevekenysege /kongress/43/buday_kornelia.html 
 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

MVT 2140 Mitológiai és bibliai témák az európai képzımővészetben 
Tantárgy felelıse: 
Dr.  Imregh Monika 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Németh István 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Szépmővészeti Múzeum Régi Képtárának állandó kiállításán tartandó elıadások során többek között a 
következı kérdésekre keressük a választ: Melyek voltak a leggyakrabban megörökített bibliai, illetve 
mitológiai témák az európai képzımővészetben? Milyen teológiai, etikai vagy éppen esztétikai okokkal 
magyarázható az adott témák korabeli népszerősége? Az adott témaköröknek milyen különbözı ikonográfiai 
típusai ismertek? A vizsgált festmények mennyire követik híven az adott bibliai vagy mitológiai történet 
szövegét, illetve miben térnek el esetleg az írott forrástól? Milyen ismertetıjegyek (attribútumok) alapján 
azonosíthatók a tárgyalt ó- és újszövetségi, illetve mitológiai jelenetek szereplıi?    

Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Képtári kalauz: Mitológiai és bibliai jelenetek a festészetben / Marcus Lodwick; [ford. Pfisztner Gábor]. - 

Budapest: Officina '96, (2007)     
• Szabó A. Az Ószövetség a mővészetben. Budapest: BIK Kiadó, 1991. 
• Szabó A. Jézus Krisztus a mővészetben. Budapest: BIK Kiadó, 1997. 
• Tátrai V. Festmények párbeszéde, Szabálytalan tárlatvezetés a Szépmővészeti Múzeum Régi Képtárában. 

Budapest: Szépmővészeti Múzeum, 2003. 
• Tótfalusi I. Ki kicsoda az antik mítoszokban. Budapest: Móra Kiadó, 1993. 

Ajánlott irodalom: 
• Belting, H. Kép és kultusz. A kép története a mővészet kezdete elıtt. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 
• Greek Gods and Heroes in the Age of Rubens and Rembrandt. Kiállításkatalógus, Athén/Dordrecht: 2000-

2001. 
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• Biedermann, H. Szimbólumlexikon. Budapest Corvina Kiadó,: 1996. 
• Pigler, A. Barockthemen, Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. 

Jahrhunderts, I-III. Budapest: 1974. 
 
 

MVT 3208-3209 Eszmék és irányzatok az ókeresztény korban 
Tantárgy felelıse: 
Dr.  Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja betekintést adni az ókeresztémy kor vallásos gondolkozásának alapproblémáiba és fıbb 
irányzataiba. Különös hangsúlyt helyezünk az ókeresztény egyház állásfoglalását a leginkább alakító 
irányzatok és viták megismerésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elsısorban a pogány-.keresztény, zsidó-keresztény, antimontanista, antignosztikus és antimanicheus, ariánus-
antiariánus, a pelagiánus-antipelágiánus, az órigenista-antiórigenista kontroverzia dokumentumaival 
foglalkozunk.  A legfontosabb tanulmányozandó szerzık: Jusztinosz, Antiokhiai Theophilosz., Irenaeus, 
Órigenész, Tertullianus, Lactantius, Athanasziosz, Naszianzoszi Gergely, Nüsszai Gergely, Augustinus, 
Evagriosz, Pszeudo-Dionüsziosz Aereiopagita, Hitvalló Maximosz. Háttérként megismerkedünk  a 
gnoszticizmus és manicheizmus tanításával is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Iusztinosz, „Párbeszéd a zsidó Trüphónnal” (részlet). Uo. 133-144.  
• Antiokhiai Theophilosz: “Autolükosz ellen” in. uo.  :  
• Órigenész, A principiumokról  Budapest, Kairosz 2003.  
• Augustinus: „A szabad akaratról”. In: Szent Ágoston, A boldog életrıl, A szabad akaratról (ford. Tar I.) 

Bp. 1989.  
• Nüsszai Gergely: „Az ember teremtésérıl”. In: Az isteni és az emberi természetrıl. Görög egyházatyák. 

Budapest, Atlantisz 1994,169-262. 
• Isten a szeretet. Válogatás Hitvalló Maximosz mőveibıl. (szerk. Kapitány Gy.) Budapest, Jel Kiadó, 2002 
• Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma, Budapest, 1980. 

Ajánlott irodalom: 
• Brown, P. Az európai kereszténység kialakulása 200–1000. Budapest: 1999. 
• Euszebiosz egyháztörténete (Ekklésziasztiké hisztoria). Ford. Baán I. Ókeresztény írók 4. Budapest: 1983. 

 
 

MVT 3221-3224 Görög és római vallástörténet 1-2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kopeczky Rita 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 +10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V+É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr.  Tóth Anna Judit 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
gyakorlati jegy 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A két féléves tárgy bemutatja a görög és a római vallástörténet fıbb jelenségeit, fogalmait, intézményeit. A 
tantárgy elsajátításának elsıdleges célja, hogy a hallgatók átfogó és egyszersmind tagolt képet kapjanak a 
görög és római vallásosság jellegérıl, legfontosabb korszakairól. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kulcs-témáink: I. (Görög vallás) 1. Préhellén és indoeurópai vallási gyökerek a görög vallásban. A mykénéi 
vallás. 2. Szakrális tér, szakrális idı. Az áldozat és az ünnep görög gyakorlata. Az ének és a tánc. 3. A görög 
vallás társadalmi eredete. J. Harrison elmélete. 4. A klasszikus görög pantheon istenalakjai. 5. A polisz 
kultuszai I. Szociológiai szempontok (a szakrális tisztségviselık, az amphiktyonia problémája). 6. A polisz 
kultuszai II. Történeti megközelítés (nyilvános ünnepek, misztériumok, attikai és spártai ünnepek). 7. 
Magánkultuszok. 8. Jóslás (fajtái, a jósdák és politikai szerepük). 9. A hellenisztikus kor görög vallásossága. II. 
(Római vallás) 1. A római vallás indoeurópai gyökerei. 2. Az ima; 3. Az áldozat. 4. Szent helyek. 5. Naptár és 
ünnepek 6. A szó szererepe (dedicatio, devotio, elhárító szó). 7. Elıjelek, jóslás. 8. A vallás racionalizása. 9. A 
császárkultusz. 10. A római állam és a társadalom viszonya a keleti vallásokhoz, a zsidósághoz és a 
kereszténységhez. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• szemináriumi részvétel 
• referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hegyi D. Görög vallástörténeti chrestomatia. Budapest: 2003. 
• Hegyi D. Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest: Osiris, 2002. 
• Kerényi K. Görög mitológia. Budapest: 1982. 
• Dumézil, G. Mítosz és eposz. Budapest: 1986, 7-70. 
• Köves-Zulauf, T. Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest: 1995. 
• Beard, M., North, J., Price, S. Religions of Rome. Vol. I: A History. Vol. II: A Sourcebook. CUP, 1998. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
MVT 3210 Óegyiptomi vallás 

Tantárgy felelıse: 
Dr.  Fábián Zoltán 
Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr.  Fábián Zoltán 
Imre  

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

Az ókori Egyiptom vallási jelenségei a tárgyi és írásos források alapján több mint 3000 éven át követhetık. 
Jelentıs változásai figyelhetık meg, sajátos jellegét azonban egészen a kereszténység uralkodóvá válásáig 
megırizte, egyes elemei a kopt kultúrába is beépültek. Bár jellemzıen a teológiai gondolkodás több rendszere 
is egymás mellett élt, s a népi kultuszok számos vonása is fontos szerepet kapott, Egyiptom vallásosságát az 
azt megismerı ókori kultúrák példaként emlegették. A hellénisztikus vallások alapvetı elızményeként, a 
kultuszokhoz kapcsolódó vallás mintaképeként is megközelíthetı. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy fı célja a legfontosabb források, s ezek kontextusának, értelmezési lehetıségeinek vizsgálata, 
bevezetést nyújtva a kutatás módszereibe és fıbb irányzataiba. A többezer éves hagyomány forrásainak 
megismerésén keresztül megkísérli tisztázni a vallás fıbb kérdéseinek megoldási kísérleteit: az isten, az isteni 
világ, a teogónia és kozmogónia, az isten és ember viszonyának, a dekórum, moralitás, teodicea problémáit, a 
vallási exkluzivitás, a szentélyek, a népi kultuszok jellegzetességeit, a király és a papság szerepét, a mítosz és 
rítus problematikáját, s általában a vallást mint paradigmát. Az elıadást forrás-feldolgozó szeminárium kíséri, 
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melyen a hallgatók közvetlenül megismerhetik az ókori egyiptomi szépirodalom vallási vonatkozásait és más 
vallástörténeti dokumentumokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dobrovits A.–Kákosy L. (ford.). A paraszt panaszai. Óegyiptomi novellák. Budapest: 1963. 
• Kemp, B. Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. /Corvina Tudástár/ Budapest: 2007. 
• Kóthay K. A.–Gulyás A. Túlvilághit és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr. e. 3−2. 

évezredbıl. Miskolc: 2007. 
• Plutarkhosz. Isis és Osiris. Ford. Wojtilla Á. Budapest: 1976. = Plutarchos: Isis és Osiris. Ford. W. Salgó 

Á. Budapest: 1986. 
Ajánlott irodalom: 
• Assmann, J. Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur. Stuttgart–Berlin–Köln–

Mainz: 1984. = The Search for God in Ancient Egypt. Ithaca−London: 2001. 
• Hornung, E. Die Eine und die Vielen. Darmstadt: 1971, 19942 = Conceptions of God in Ancient Egypt. 

The One and the Many. London−Melbourne−Hanley: 1983. 
• Kákosy L. Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest: 1979, 1993, 1998. 

 
 
 

MVT 3230 Ázsiai világvallások I.: Hinduizmus és buddhizmus 
Tantárgy felelıse: 
Dr.  Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Zentai György 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy elsı része ismerteti India orthodox vallását és történetét az ókortól egészen napjainkig. Át-tekintjük 
a pre-védikus Indus-völgyi civilizációt, a védikus vallást, pantheont, kultuszt és a szent szövegeket, a 
brahmanizmust és a brahmanista szent szövegeket és pantheont, a karma-tant, a lélekvándorlást, a klasszikus 
hindu mitológiát, az orthodox filozófiai iskolákat, a vaisnavizmust, a saivizmust, a sáktizmust és a tantrikus 
irányzatokat és ezek szövegeit, a bhaktit, valamint a modern hinduizmust.  
A félév második felében ismertetjük India legfıbb heterodox vallását és annak dél-ázsiai történetét az ókortól 
napjainkig. Áttekintésre kerül a brahmanikus háttér, melybıl a budd-hizmus kinıtt, a Buddha alaptanításai, a 
korai buddhista közösség jellege és a buddhizmus korai története (kitekintéssel a zsinatokra s Asóka 
támogatására), a klasszikus buddhizmus iskolái és kánonja, a mahájána irányzata, filozófiai iskolái és 
szöveghagyománya, a budd-hista kozmológia és pantheon, a tantrikus irányzatok és szövegeik, valamint a 
buddhizmus utóélete a 12. századtól erısödı hanyatlás után Indiában, ezen kívül Srí Lankán és Nepál-ban. A 
félév végén kitérünk még a kisebb heterodox indiai vallásra, a dzsainizmusra is. Ennek tárgyalása során a 
vallás alapítóinak leszármazási láncolata, a vallás története és két ágra szakadása és legfıbb szövegei kerülnek 
középpontba. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brockington, J. L.: A szent fonál. General Press, Budapest, 2007. 
• Puskás I.: Lélek a körforgásban. Balassi, Budapest, 2000. 
• Vekerdi, J.: Nami király megtérése. Helikon, Budapest, 1984. 
• Conze, E.: A buddhizmus rövid története. Budapest, 2000.  
• Vekerdi, J.: Buddha beszédei. Helikon, Budapest, 1989. 
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Ajánlott irodalom: 
• Flood, G.: An Introduction to Hinduism. Cambridge, 1997. 
• MacDonell, A. A: Vedic Mythology. Strassburg, 1897.  
• Michaels, A.: Hinduism: Past and Present. Oxford, 2004.  
• Schmidt, J.: Buddha élete, tana és egyháza. É.n. Reprint: Farkas Lırinc Imre, Budapest, 1995.  
• Skilton, A.: A buddhizmus rövid története. Corvina, Budapest 1997. 
• Williams, P., with Tribe, A.: Buddhist thought: a complete introduction to the Indian tradition. London, 

2000. 
 
 
 

MVT 3240-3241 Ázsiai világvallások II.:  Kína,  Japán és Tibet vallásai  1-2. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Szabó Balázs 
Szojka Szilvia 
Zentai György 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-II.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy - két féléves - második blokkja ismerteti meg a vallástörténész hallgatókat Kína, Japán és Tibet vallási 
hagyományaival. Az elsı félév célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak Kína vallásairól a korai Shangdi 
hittıl az ısök kultuszán át a konfucianizmusig, taoizmusig és buddhizmusig,  míg a második félévben Japán 
vallásai képezik az elıadások tárgyát. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elsı félévben elıször bemutatjuk, hogy Kínában a vallás fogalma mennyiben tér el a nyugati 
hagyománytól, s hogy melyek a kínai vallásosság fıbb jellemzıi. Részletesen foglalkozunk a konfucianizmus 
fejlıdésével, amely Kína meghatározó eszmerendszere, s amelynek vallási jellegét sokan vitatják. Elemezzük a 
taoizmus különbözı megnyilvánulási formáit, iskoláit, rítusait, hitvilágát. Külön tárgyaljuk a kínai 
buddhizmust, mely sokban eltér az indiai buddhizmustól, s amelyet a kínaiak sokáig idegen, barbár vallásnak 
tartottak, ám mégis mély gyökeret eresztett a kínai világban, bár többször üldözték. Végül szót ejtünk azokról a 
vallásokról, amelyek eljutottak Kínába, de nem tudtak beilleszkedni az idegen világba, s nem találtak híveket: 
manicheizmus, nesztoriánus kereszténység, judaizmus, kereszténység. 
Az elıadás a második félévben elıször Japán ısi, animisztikus vallását, a sintót mutatja be, amely szerint a 
világot szellemek, kamik népesítik be. Ezek között találunk helyi jellegő istenségeket, de kiemelt jelentıségő 
szellemeket is, mint pl. Amateraszut, a Napistent. Ezt követıen Japán másik nagy vallásával, a buddhizmussal 
foglalkozunk, amely Korea irányából érkezett, de alapvetı jellegét tekintve a kínai buddhizmus hatása alatt áll. 
Sorra vesszük a japán buddhizmus fejlıdésének jelentısebb szakaszait: a buddhizmus meghonosítását Sotoku 
herceg által, a narai iskolák megalakulását, a Heian korban Szaicsó és Kúkai tevékenységét, a tisztaföld-
kultusz elterjedését, a zen-buddhizmus két iskolájának kialakulását, végül az ún. új buddhista iskolák 
megszületését, Nicsiren, Sinran stb. vallási reformjait. Külön foglalkozunk a sintó és a buddhizmus 
szintézisével. Az utolsó hat órán Tibet vallásaiból adunk ízelítıt, az eredeti ısi bon vallás bemutatásával 
kezdjük, majd a sajátos, tibeti tantrikus buddhizmus jellegzetességeit, iskoláit tárgyaljuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hamar I. A kínai buddhizmus története. ELTE Kelet-ázsiai Tanszék, 2004. 
• Hamar I. (szerk.): Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Sinológiai Mőhely 5. Balassi Kiadó, 

Budapest: 2005. 
• Hamar I. (szerk.): Mítoszok és vallások Kínában. Balassi Kiadó, Budapest: 2000. 
• Kósa G. A nesztorianizmus a Tang-kori Kínában. Vigilia 2004/7 pp. 492-503. 
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• Miklós P. Kapujanincs átjáró. Helikon, Budapest, 1987. 
Ajánlott irodalom: 
• St Ruth, D., and St Ruth, R. Zen Buddhimus. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000. 
• Hoffmann H. A tibeti mőveltség kézikönyve. Budapest: Terebess Kiadó, 2001. 
• Hamar I. A kegon (hua-jen) hagyomány kialakulása Kínában és elterjedése Japánban. ELTE Japán-

tanulmányok, Budapest: 1996, pp. 67-83. 
• Hamar I. Buddhizmus a Heian-korban: Saicho és Kukai. In: Szerdahelyi I. (szerk.), Japanológiai körkép. 

Eötvös Kiadó, Budapest: 2007, pp. 183-201. 
• Reader Ian: A Sintoizmus. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 
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MVT 3201 Természeti népek vallásai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bárth Dániel 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
III.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy a természeti („primitív”) népek vallási jelenségeit közelíti meg – vallástörténeti indíttatásból, a 
vallásetnológia módszereinek segítségével, építve a BA-n szerzett vallásnéprajzi alapokra és a törzsképzésben 
szereplı vallásantropológiai kurzusra 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás áttekinti a primitív vallások kutatástörténetét, a primitív, „vad” gondolkodásról alkotott teóriá-kat. 
A vallásetnológiai alapmővek kiválasztott példáin keresztül betekintést ad az afrikai, ausztráliai, észak- és dél-
amerikai, illetve ázsiai törzsi társadalmak vallási képzeteibe. E-mellett a következı általános problémákat 
tárgyalja: a vallás kialakulása („keletkezése”) és fejlıdési fokozatai: ısvallás – primitív vallás; A szent és a 
profán; Sajátos erı, tilalom, védelem (mana, tabu, totem); A lélekhit alakváltozatai: animizmus, preanimizmus; 
Rítus és ünnep a természeti népek gyakorlatában; átmeneti rítusok. Szent tér, idı, cselekmény, szöveg, 
közösség stb. a primitív vallásokban; A hiedelmek és a hit formái, legfontosabb jelen-ségei; Mítosz és 
mitológia; Kultuszhelyek és változásaik; A mágia szerepe a primitív gondolkodásban; A primitív vallások 
szövegaspektusai. A kurzusba kiállításlátogatás és vetítés is beépül. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel az órákon 
• szemináriumi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Douglas, M. Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok. Budapest: 2003. 
• Boas, F. Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írások. Budapest: 1975. 
• Gennep, Arnold van. Átmeneti rítusok. Budapest: 2007. 
• Lévy-Bruhl, L. A természeti népek világnézete. In Ferge Zs., szerk. A francia szociológia. Budapest: 

1971. 161-178. 
Ajánlott irodalom: 
• Lévi-Strauss, C. „A totemizmus belülrıl.” In Néprajzi szöveggyőjtemény II. Budapest: 1986. 155-165. o. 
• Frazer, J. G. Az aranyág. Budapest: 1965; vagy: Budapest: 1993. 
• Evans-Pritchard, E. E. Theories of Primitive Religion. Oxford: 1965. 

 
MVT 3211-3213 Az ó- és újszövetségi iratok történeti és kulturális háttere 1-3. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Pecsuk Ottó 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Papp Ferenc 
Dr. Balla Péter 
Balassa Eszter 
Kövér András 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
I-III.  

Értékelés 
módszere: 

gyakorlati jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tárgy bevezetéseként az ókori Mezopotámia, Szíria, és Palesztina vallástörténetét tekintjük át vázlatosan. 
Különös hangsúllyal tárgyaljuk a vallástörténet ikonográfiai forrásanyagát, valamint történeti antropológiai 
aspektusait. Továbbiakban az egyes újszövetségi iratok, iratcsoportok, szerzık egyedi teológiájának 
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csomópontjait, jellegzetességeit sajátíthatják el a hallgatók. A források vizsgálata mellett nagy hangsúlyt kap 
az óegyház kialakulása és korai szervezetének bemutatása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumokat forrásolvasás egészíti ki, melyen részben eredeti nyelven, részben fordításban sajátítják el 
a hallgatók a szövegek értelmezését, elemzését és értékelését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel az órákon 
• zárthelyi dolgozatok 
• szemináriumi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Jones, P. – Pennick, N. A History of Pagan Europe. London–New York: 1997. 
• Albertz, R. Religionsgeschichte Israels in der alttestamentlichen Zeit I–II. Göttingen: 1994. 
• Hutter, M. Religionen in der Umwelt des Alten Testaments. Stuttgart: 1994. 
• Schweitzer, E. Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: 2004. 
• Novum Testamentum Graece et Latine. Kiad. Nestlé–Alland. Stuttgart. 
• Brown, P. Az európai kereszténység kialakulása 200-1000. Budapest: 1999. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 

MVT 3250-3251 Egyháztörténet 1-2 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
Dr. Romhányi 
Beatrix 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi/tavaszi Ajánlott félév: 
III-IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kereszténység és a keresztény egyház(ak) csaknem kétezer éve meghatározó tényezıi az európai 
társadalomnak, kultúrának, sıt idıszakonként változó mértékben a politikának és a gazdaságnak is. A két félév 
tematikája ennek a kétezer éves történetnek a fıbb tendenciáit és meghatározó eseményeit öleli fel az ókortól 
napjainkig, különös hangsúlyt helyezve a teológiai gondolkodásnak a politikai cselekvésre és a társadalmi 
kapcsolatokra gyakorolt hatására. A tantárgy célja az egyház kialakulásának, fejlıdésének történetének 
bemutatása az ókortól napjainkig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A téma fıbb csomópontjai: az egyház fokozatos megerısödése és terjedése, az ókeresztény egyház szervezete, 
az egyházatyák hatása a teológiai-dogmatikai intézményesülésre; a népvándorláskori népek térítésének 
folyamata, a mediterrán vidékrıl, a Brit-szigetekrıl, ill. a német területekrıl kiinduló missziók; a szerzetesség 
megjelenése és elterjedése; az Egyházi Állam kialakulása, politikai szerepe az ezredfordulót követı év-
századokban, a IV. Lateráni zsinat; az ó- és középkori keleti és a nyugati egyházszakadások okai és 
következményei; a legfontosabb középkori eretnekmozgalmak története; az egyházi reformok korszaka a 
Konstanzi zsinattól Luther fellépéséig, a huszitizmus európai jelentısége; a protestáns egyházak megjelenése 
és a konfesszionalizáció folyamata, a Tridenti zsinat; a szekularizáció folyamata; az egyházak helyzete a XX. 
században, a diktatúrák egyházakkal szembeni politikája, a II. Vatikáni zsinat és az ökumenikus mozgalmak 
társadalmi hatásai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
– 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brown, P. Az európai kereszténység kialakulása 200–1000. Budapest: 1999. 
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• Euszebiosz egyháztörténete (Ekklésziasztiké hisztoria). Ford. Baán I. Ókeresztény írók 4. Budapest: 1983. 
• Jedin, H., Hrsg. Handbuch der Kirchengeschichte. Freiburg: 1985. 
• Lambert, M. Medieval Heresy. Oxford: 2002. 
• Mályusz, E. Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest: 1971. 
• Tellenbach, G. The Church in Western Europe From the Tenth to the Early Twelfth Century. Cambridge: 

1993. 
• Péter K. A reformáció: kényszer vagy választás. Budapest: 2004. 
• Koch, E. Das konfessionelle Zeitalter – Katholizismus, Luthertum, Calvinismus (1563–1675). Leipzig: 

2000. 
• Chaunu, P. A klasszikus Európa. Európa kultúrtörténete. Budapest: 2001. 
• Elze, R. – Schmidinger, H.– Nordholt, H. S., Hrsg. Rom in der Neuzeit. Politische, kirchliche und 

kulturelle Aspekte. Wien–Rom: 1976. 
Ajánlott irodalom: 
 

 
 

MVT 3202-3203 Vallás és politikai rendszerek az újkori magyar történelemben 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
L: 10 + 10 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
Nincsen 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V+É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sarnyai Csaba 
Máté 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV.  

Értékelés 
módszere: 

kollokvium és 
gyakorlati jegy 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus a világi politikai tényezık és a hazai történelmi egyházak kölcsönös viszonyának változásait tekinti 
át a felvilágosult abszolutizmus idejétıl a kommunista diktatúra lezárulásáig. Vizsgálódásaink középpontjában 
a világiasítás/világiasodás fogalma, folyamata és az általuk kiváltott ellenreakciók állnak. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus fıbb tematikai csomópontjai: 1. Mária Terézia és II. József felvilágosult abszolutista 
egyházpolitikája; 2. A liberális reformellenzék egyházképe és a reformkori országgyőlések egyházpolitikai 
vitái 1825–1847; A ve-gyes házasságok; 3. Az 1848-as utolsó rendi országgyőlés és az egyházakat érintı 
törvé-nyek vitái; 4. A neo-abszolutizmus korának egyházpolitikája; 5. Egyházak és állam a dua-lizmus 
korában, az egyházpolitikai harc 1867-1918. 6. Egyházak a keresztény nemzeti Magyarországon (1919–1944); 
7. A koalíciós idıszak egyenjogú kapcsolat kiépítésre törekvı egyházpolitikája (1945-47); 8. Az állam egyház 
ellen fordulásának lépései a hidegháború és a kommunista befolyás növekedésével; 9. Az „egyezmények”; 10. 
A „nagyobb türelmesség” korszaka Sztálin halálától az 1956-os forradalomig; 11. A kiépülı Kádár-rendszer 
diktatórikus fellépése az egyházpolitikában (1957–62); 12. A nemzeti egység programjának meghirdetése és 
hatása az egyházpolitikára; 13. A „kis lépések” politikájának analízise, amely a rendszerváltásig meghatározta 
az állam és a történeti egyházak kapcsolatait. Az elıadást szeminárium kíséri, melyen elsısorban 
egyháztörténeti-politikatörténeti forrásokat, dokumentumokat olvasunk a hallgatókkal. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• aktív részvétel az órákon 
• referátumok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balogh M.–Gergely J. Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. I-II. k. História 

Alapítvány – MTA Történettudományi Intézete, Budapest: 2005. 
• Balogh M.–Gergely J. (szerk.): Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Budapest: 1993. 
• Ladányi S. A magyarországi református egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Mundus, 
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Budapest: 2006. 
• Szántó K. A kommunizmusnak sem sikerült. A magyar katolikus egyház története 1945–1991. Miskolc: 

1992. 
Ajánlott irodalom: 
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10. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI TANSZÉK  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 

10.1 Színházi stúdiumok specializáció (alapképzési szakos hallgatók számára) 
 

10.1.1. Mintatanterv színházi stúdiumok specializáció alapképzési szakos hallgatók számára 
 
 

A specializációt a KRE BTK bármely alapképzési szakos hallgatója felveheti tanulmányainak 
harmadik félévétıl kezdve. 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ MODUL 

 
A dráma és színház 
kapcsolata 

BSS1111 - - - 
30/é/

2 
   

 
A színházi rendezés 
alaptípusai 

BSS1121 - - - 
30/é/

2 
   

 
A színészi játék szerepe az 
elıadásban 

BSS1131 - - - 
30/é/

2 
   

 A színjátéktípusok története BSS2210 - - -  
30/v/

3 
  

 
A színház és a 
társmővészetek 

BSS2251 - - -   
30/é/

2 
 

 Összesítés:     90/6 30/3 30/2  
TÖRZSMODUL 

 
Magyar és európai 
drámatörténet 1-3 

BSS3110 
BSS3120 
BSS3130 

- - - 
30/v/

3 
30/v/

3 
30/v/

3 
 

 
Magyar és európai 
színháztörténet 1-3 

BSS3210 
BSS3220 
BSS3230 

- - - 
30/v/

3 
30/v/

3 
 

30/v/
3 

 Kortárs színjátéktípusok BSS2220 - - -  
30/v/

3 
  

 Zenés színház BSS2231 - - -  
30/é/

2 
  

 
Kortárs magyar színház és 
dráma 

BSS3321 - - -   
60/é/

4 
 

 Tánc- és mozgásszínház BSS2241 - - -   
30/é/

2 
 

 
A dráma és a színjáték 
elméletei 

BSS2301 - - -   
30/é/

2 
 

 
Kortárs európai színház és 
dráma 

BSS3311 - - -    
60/é/

4 

 Báb- és figurális színház BSS2261 - - -    
30/é/

2 

 
Alkalmazott 
színháztudomány 

BSS4011 - - -    
30/é/

2 

 Összesítés:     60/6 
120/1

1 
150/1

1 
150/1

1 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),  V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám - - 150 150 180 150 
Vizsgák száma - - 2 4 1 1 
Félévközi jegyek száma - - 3 1 4 3 
Összes felkínált kredit - - 12 14 13 11 
Javasolt kreditmennyiség - - 12 14 13 11 
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10.1.2. Színházi stúdiumok specializáció tantárgytematikái 

 
BSS 1111 A dráma és a színház kapcsolata  szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja annak megértése, hogy a dráma és a színház két, önálló jelkészlettel, mőfaji determinációval 
és külön értelmezıi apparátussal bíró mővészi gyakorlat, amelyek az európai kultúra- és 
mővelıdéstörténetében (hol egymásra hagyatva, hol kényszerülve) közös alkotásokat teremtettek. A tárgy 
elengedhetetlen bevezetı a dráma- és színháztörténeti kurzusokhoz: a dráma és a színház kortárs definícióiból 
kiindulva a történeti korszakokban tapasztalható együttmőködésük lehetıségeit követi végig 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Mi a dráma? Kortárs irodalomelméletek 
2. A drámatörténet(-írás) iskolái 
3. Mi a színház? Kortárs színházelméletek 
4. A színháztörténet(-írás) iskolái 
5. Dráma, dramatikus szöveg, elıadásszöveg, forgatókönyv, rendezıpéldány 
6. A (dráma)szöveg és a (színházi)elıadás rögzíthetıségérıl (a dokumentumok forrásértéke a 21. században) 
7. Az antik görög modell 
8. Az itáliai színpadtól a Gückastenbühnéig 
9. A lélektani-realista szövegértés és játéknyelv  
10. A nem realista játéknyelv és szövegértés 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Színházi elıadások komplex elemzése 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai, Bp., 1987. és 2003. 
Patrice Pavis: A lapról a színpadra: nehéz születés. Theatron, 2000. nyár-ısz. 93-105. 
Peter Szondi: A modern dráma elmélete. Gondolat, Bp., 1979. 
Peter Brook: Ki is az a Shakespeare: In. Változó nézıpont. Orpheusz, Bp., 2000. 87-128. 
Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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BSS 1121 A színházi rendezés alaptípusai  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy „a laptól a színpadig” zajló, korántsem egyértelmő folyamatra koncentrálva betekintést 
kínáljon a színpadra állítás témakörét érintı történeti és elméleti problémákba. Ennek során tárgyalásra kerül a 
rendezés mint gyakorlati fogalom (tevékenység) és mint elméleti kategória (a mise en scène). A tárgy érinti a 
rendezı munkáját és a rendezıi színház történetét, valamint áttekinti a rendezés tipologizálására született 
javaslatokat (plusz azok kritikáját), és a színrevitel lehetséges módozatait egészen kortárs magyar és európai 
elıadások példáján keresztül szemlélteti.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A rendezés gyakorlati fogalma – a rendezı munkája 
2. A rendezıi színház I. (tendenciák és korszakok) 
3. A rendezıi színház II. (alkotók és paradigmatikus példák) 
4. A rendezés elméleti kategóriája – a mise en scène meghatározása(i) 
5. Patrice Pavis mise en scène-tipológiája és annak problémái 
6. Hans-Thies Lehmann Inszenierung-tipológiája és annak problémái 
7. A színrevitel historizáló módozatainak áttekintése 
8. A színrevitel aktualizáló módozatainak áttekintése 
9. A színrevitel stilizáló módozatainak áttekintése 
10. A rendezés hermeneutikai, hatás- és recepcióesztétikai aspektusa 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Színháztörténeti és -elméleti tárgyú tanulmányok, színikritikák írására való képesség 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Nánay István: A színpadi rendezésrıl. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Bp., 1999. 
• Hans-Thies Lehmann: Az elıadás: elemzésének problémái. Theatron. 1999 tél – 2000 tavasz, 46-60. 
• Patrice Pavis: A lapról a színpadra: nehéz születés. Theatron. 2000. tavasz-nyár, 92-104. 
• Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, avagy a mise-en-scène mővészete. Theatron. 2000. tavasz-nyár,  
• 38-46. 
• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi, Bp., 2003. (különösen 172-192.) 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSS 1131 A színészi játék szerepe az elıadásban  szem. 



 

| 1099 | 

 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Jákfalvi 
Magdolna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy fı témája a színházi elıadás leírásának, rekonstruálásának és dokumentálásának egyik 
(legillékonyabb) eleme: a színészi játék. A megnevezés retorikai bizonytalansága a színházi elıadás 
visszafordíthatatlan jelen idejébıl is következik, ezért a kurzus elemzi a mozgóképes dokumentáció elıtti 
alakításelméleti szövegeket Platóntól D’Aubignacon át Craigig, majd végignézi a kortárs technikai lehetıségek 
inspirációjában létrejött szempontváltásokat.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A színész az elıadásban – elemzési szempontok 
2. A színészi test a térben – mozgáselemzés, vektorelmélet és kinezika 
3. A színész és a szerep – posztmodern színház, hermeneutikai elemzés 
4. Alakításelméletek Diderot-tól Sztanyiszlavszkijig 
5. A játékmód és a játéktér fizikai koordinátái (akusztika, dekórum, bienscéance, világítás) 
6. Test és mőtest – az élı és az élettelen közös reprezentációja 
7. Kleist és Craig a bábukról 
8. Az avantgárd testkoncepciója: a Bauhaus és Moholy-Nagy László  
9. A feminista színházelmélet és a test a színpadon 
10. A filmmővészet (dekonstruktív) hatása a színpadi játékra 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Színháztörténeti és -elméleti tárgyú tanulmányok, színikritikák írására való képesség 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Denis Diderot: Színészparadoxon. Magyar Helikon, Bp., 1966. 
• Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. In: Salyámosy Miklós (szerk.) Kultusz és áldozat. A német 

esszé klasszikusai. Európa, Bp., 1981. 93-101. 
• Edward Gordon Craig: A színész és az Übermarionnett. Színház. 1981/3. 
• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi, Bp., 2003. 57-118. 
• Herbert Blau: A test, amely meghaladja önmagát. Gondolat-Jel. 1994/1-2. 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSS 2210 A színjátéktípusok története  ea. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai színháztörténet során kialakult, meghatározó színpadi 
mőfajokat. A színháztörténeti tárgyakat elıkészítı kurzus során a hallgató képessé válik elvonatkoztatni a 
drámatörténettıl, és a színháztörténetet az elıadások történetének tekinteni, a színház mint kulturális modell 
formációit pedig a színház nyelvének sajátosságai alapján leírni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Az antik görög és római színház játéktípusai  
2. A középkori színház játéktípusai 
3. Az angol reneszánsz és restaurációs színház játéktípusai 
4. Az olasz és spanyol reneszánsz és barokk színház játéktípusai 
5. A klasszicista színház játéktípusai 
6. A romantikus színház játéktípusai 
7. A naturalista színház játéktípusai 
8. A realista színház játéktípusai 
9. A színházi avantgárd játéktípusai (1)  
10. A színházi avantgárd játéktípusai (2) 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., 1965. 
• Simon Cooper – Sally Mackey: Színháztudfomány felsıfokon. Orpheusz, Bp., 2000. 183-320. 
• Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi elıadások világába. Korona, Bp., 1999. 23-109. 
• Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai, Bp., 1987. 
• Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998. 9-239. 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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BSS 2220 Kortárs színjátéktípusok ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Jákfalvi 
Magdolna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a színjátéktípusok történeti áttekintése után átfogó képet nyújtson a kortárs magyar, európai 
és (érintılegesen az) Európán túli színház legfontosabb mőfajairól, tendenciáiról és alkotóiról. A tárgy nagy 
figyelmet szentel annak, hogy feltárja az egyes színjátéktípusok mai és történeti formációinak kapcsolatait, az 
1960-as évek óta kialakult formációk innovatív aspektusát, és kidomborítsa ezek megközelítésének 
lehetıségeit. Ennek megfelelıen a figyelem jórészt a kortárs színházat nagymértékben jellemzı 
„határátlépések” jelenségeire és az általuk implikált új elemzési módokra irányul. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Az irodalmi színház I. (a szöveg kortárs dramaturgiája) 
2. Az irodalmi színház II. (az epika és a líra szcenírozása) 
3. A gyerek- és ifjúsági színház, a bábszínház 
4. A kabaré, a stand-up comedy, a sitcom és a szórakoztatás más mőfajai 
5. A zenés színház és a show business 
6. A pantomim és a balett 
7. A tánc- és mozgásszínház 
8. A performanszok, happeningek és a performansz-színház 
9. Periferikus jelenségek: cirque nouveau, tárgyszínház, webszínház stb.  
10. Határátlépések és a teatralitás egyéb megnyilvánulásai 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Színházi elıadások komplex elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., 1965. 
Bécsy Tamás: A színjáték lételméletérıl. Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 1997. 89-137. 
Simon Cooper – Sally Mackey: Színháztudomány felsıfokon. Orpheusz, Bp., 2000. 53-85. és 147-180. 
Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi, Bp., 2003. 55-192. 
Christopher Balme: Einführung in die Theaterwissenschaft. Erich Schmidt, Berlin, 1999. 72-113. 
Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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BSS 2231 Zenés színház  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a zenés színház különbözı formáinak megismerésére, elsısorban az opera-, másodsorban az operett- és 
a musicaljátszás történeti és elméleti problémáinak, valamint kortárs praktikáinak megértésére irányul. Nagy 
hangsúlyt fektet az ezredforduló tájékán készült zenés színházi elıadásokra (azok paradigmatikus példáinak 
elemzésére) abból a célból, hogy feltárják azokat a tendenciákat, amelyek az opera-, operett- és musicaljátszás 
tradícióinak továbbvitelével vagy megkérdıjelezésével aktívan alakítják a kortárs Musiktheater formanyelvét 
és a róla való gondolkodást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A 17. századi opera(játszás) – fókuszban Monteverdi és Händel mővei 
2. A 18. századi opera(játszás) – fókuszban Gluck és Mozart mővei 
3. A 19. századi opera(játszás) – fókuszban Verdi és Wagner mővei 
4. A 20. századi opera(játszás) – fókuszban Berg és Britten mővei 
5. A francia és az angol operett(játszás) – fókuszban A szép Heléna és A mikádó 
6. A bécsi és a magyar operett(játszás) – fókuszban A denevér és a Mágnás Miska 
7. A musical(játszás) elsı nagy korszaka – fókuszban a My fair Lady és a West Side Story 
8. A musical(játszás) második nagy korszaka – fókuszban a Macskák és a Miss Saigon 
9. A kortárs zenés színház problémái I. – fókuszban a tradíció 
10. A kortárs zenés színház problémái II. – fókuszban az innováció 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Walter Felsenstein: Az új zenés színjáték. Színháztudományi Intézet, Bp., 1966. 
• Fodor Géza: Zene és színház. Argumentum, Bp., 1998. 
• Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Európa, Bp., 1999. 
• Miklós Tibor: Musical. Egy mőfaj története. Novella, Bp., 2002. 
• Nora Eckert: Von der Oper zum Musiktheater. Henschel Verlag, Berlin, 1995. (különösen 7-47.) 
• www.music.indiana.edu/ddm  

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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BSS 2241 Tánc- és mozgásszínház  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli tánc- és mozgásszínház 
meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvetı terminusokat és 
elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag 
illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1-2. A modern tánc amerikai elıfutárai 
3-4. Az európai modern tánc elıfutárai 
5-6. A balett reformátorai 
7-8. A mozdulatmővészet mozgalma   
9-10. Kortárs mozgásszínházi irányzatok  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Dienes Gedeon (szerk.): Modern tánc a XX. század elsı felében. Magyar Táncmővészek Szöv., Bp., 1981.  
• Fuchs Lívia: Száz év tánc. L’Harmattan, Bp., 2008. 
• Fuchs Lívia (szerk.): Táncpoétikák. Szöveggyőjtemény a reneszánsztól a posztmodernig. L’Harmattan,  
• Bp., 2008. 
• Lenkei Júlia (szerk.): Mozdulatmővészet. Magvetı, Bp., 1993. 
• Joseph H. Mazo: A modern amerikai tánc története. Planétás, Bp., 1995. 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
BSS 2261 Báb- és figurális színház  szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli báb- és figurális színház 
meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvetı terminusokat és 
elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag 
illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1-2. A báb és a társmővészetek kapcsolata – irodalom, képzımővészet, zene 
3-4. Ázsiai bábkultúrák 
5-6. Európai bábjátékok. Vásári és mővészi bábszínházak 
7-8. A mővészi bábjáték Magyarországon. A magyar bábmozgalom alakulása 
9-10. A báb szerepe a bábszínházon kívül – alternatív kísérletek   
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Tömöry Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, mőhelyek, kísérletek. Múzsák, Bp., 1990. 
• A bábok világa. [Elektronikus dokumentum]. Skicc Bt., Bp., 2001. 
• Horváthné Fülep Éva (szerk.): Báb, játék, bábjáték. Didakt, Debrecen, 2003. 
• Az Art Limes folyóirat bábbal foglalkozó számai 
• www.sdhs.org 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 
 

BSS 2251 A színház és társmővészetek  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
 Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy azokkal a kortárs színházi alkotásokkal ismertet meg, amelyek a realista színházi paradigmától 
eltérıen építik be az elıadásszövegbe a film, a díszlet, a játéktér, a jelmez, a média és a zene jelrendszereit. A 
kollégium lényeges kérdésnek tekinti, hogy a színészi test hogyan viszonyul a gesztus, a figura hagyományos 
funkciójához, kategóriájához. A gyakorlati megfigyelések (videofelvételek megtekintése) mellett a hallgatók 
betekintést kapnak a posztmodern színházi teóriák és a virtuális valósággal foglalkozó elméletek területére. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Bevezetés. A dramatikus és posztdramatikus színházi tendenciák formanyelve 
2. A játéktér, a díszlet megváltozott helyzete és szerepe (a színház képzımővészeti aspektusa) 
3. Példaelemzés 
4. A zene, a zaj és a beszéd megváltozott helyzete és szerepe (a színházi hang/zás problémája) 
5. Példaelemzés 
6. A média és a film megjelenése a színházban 
7. Példaelemzés 
8. A „mozaikká” váló színészi test 
9. Példaelemzés 
10. A virtuális valóság kérdései 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Julian Hilton (szerk): New Directions In Theatre. MacMillan, London, 1993. 
• Johannes H. Birringer: Theatre, Theory, Postmodernism. Indiana University Press, Bloomington, 1991. 
• Patrice Pavis: The Intercultural Performance Reader. Routledge, London – New York, 1996. 
• http://www.art.net/~dtz/theory.html 
• http://www.artmuseum.net/w2vr/contents.html  

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 

BSS 2301 A dráma és színjáték elméletei  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a kortárs színházelmélet fogalmi bázisát alkotó elméleti 
irányzatokkal és azok kérdésfeltevéseivel. A félév során a színházi esemény elméleti kérdéseit három lépésben 
vizsgáljuk 1. az egyes irányzatok és iskolák alapvetései 2. olyan szövegek közös olvasása és értelmezése, 
amelyek valamely színházi jelenség interpretációja kapcsán az adott elméleti keretet használják 3. további 
példaelemzések a hallgatók által választott dramatikus szövegek és elıadások dramaturgiai értelmezése illetve 
továbbgondolása révén. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A színész és a nézı státuszáról szóló nézetek történeti változatai – színház-definíciók 
2. A színházszemiotika 
3. A recepcióesztétika 
4. A feminista kritika 
5. Az interkulturális elıadások 
6. A posztkoloniális kritika 
7. A dekonstrukció 
8. A pszichoanalízis  
9. A színházszociológia  
10. Példaelemzések 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Színháztörténeti és -elméleti tárgyú tanulmányok, színikritikák írására való képesség 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi Kiadó, Bp., 2003. 17-53., 193-258. 
• Bécsy Tamás: A színjáték lételméletérıl. Dialóg Campus. Bp. – Pécs, 1997. 13-46. 
• Kékesi Kun Árpád: Színház és tudomány. A teatrológia kortárs színterei. In: Színház, kultúra, emlékezet.  
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• Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. 11-29. 
• Janelle G. Reinelt – Joseph R. Roach (szerk): Critical Theory and Performance. University of Michigan  
• Press, Ann Arbor, 1992. 
• www.theory.org.uk  

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 

BSS 3110, 3120, 3130  Magyar és európai drámatörténet 1-3   ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
9 

(3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
III-IV-V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy tetszıleges drámatörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámaelméleti, színháztörténeti, 
illetve hazai vonatkozásaira. A munka során a hallgató elsajátítja a drámaelemzés különbözı technikáit, 
betekintést nyer az adott kor drámaelméleti irodalmába, s képes lesz a dramatikus szövegeket szélesebb, 
kultúrtörténeti aspektusból is megvizsgálni 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001. 
• Szondi Péter: A modern dráma elmélete. Gondolat, Bp., 1979. 
• Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 2001. 
• Régi magyar drámai emlékek I-II. (Szerk.: Kardos Tibor-Dömötör Tekla) Akadémiai, Bp., 1960. 
• Régi magyar drámai emlékek 18. századi sorozat (Szerk.: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna – 
• Varga Imre) Akadémiai – Argumentum, Bp., 1989-. 
• Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Argumentum, Bp., 1993. 
• Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Balassi, Bp., 1996. 
• P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp., 1997. 
• www.theatrehistory.com  
• www.drama.lap.hu  

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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BSS 3210, 3220, 3230  Magyar és európai színháztörténet 1-3  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
9 

(3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
III-IV-V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy folytatja a Színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszıleges színháztörténeti 
korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámatörténeti, színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka 
során a hallgató megismeri a színháztörténet-írás és a színházelméleti szövegek olvasásának technikáit, 
szempontokat kap a kortárs színháztörténet kapcsán majdan nélkülözhetetlen elıadáselemzéshez, és képes lesz 
a vizsgált rendezéseket szélesebb, kultúrtörténeti aspektusból is értelmezni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Színházi elıadások komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998. 
• Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., 1999. 
• Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 2000. 
• Lengyel György (szerk.): A színház ma. Gondolat, Bp., 1970. 
• Magyar Színháztörténet 1790-1873. (Szerk.: Kerényi Ferenc) Akadémiai, Bp., 1990. 
• Magyar Színháztörténet 1873-1920. (Szerk.: Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2001. 
• Magyar Színháztörténet 1920-1949. (Szerk. Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2005. 
• Gajdó Tamás: Színháztörténeti szöveggyőjtemény. Bp., 1993. 
• Bécsy Tamás: Dráma és színház a XX. században. In: Révai Nagylexikon. III. k. Révai, Bp., 1998. 
• www.videoccasions-nw.com/history/jack.html 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
BSS 3311 Kortárs európai színház és dráma  szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszıleges kortárs 
dráma- és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma- és színházelméleti, illetve hazai 
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vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhetı elıadások elemzése áll, amelynek 
során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a rendezıi formanyelvek sajátosságára és azok 
kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen kapcsolatba kerül a szintén kortárs elıadások 
lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány tantárggyal 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Színházi elıadások komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001. 
• Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Bp., 2009. 
• Hans-Thies Lehmann: A posztdramatikus színház. Balassi, Bp., 2010. 
• Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 2000. 
• Kékesi Kun Árpád: Thália árnyék(á)ban. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2000. 
• Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998. 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 

BSS 3321  Kortárs magyar színház és dráma  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszıleges kortárs magyar 
dráma- és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma- és színházelméleti, illetve európai 
vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhetı elıadások elemzése áll, melynek 
során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a kortárs magyar rendezıi színház meghatározó 
formanyelveinek sajátosságára, azok kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen 
kapcsolatba kerül a szintén kortárs elıadások lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány 
tantárggyal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Színházi elıadások komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 

• Imre Zoltán (szerk.): Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban. Áron, Bp., 2004. 
• Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák. Balassi, Bp., 2008. 
• P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp., 1997. 
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• Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. JAK – Kijárat Kiadó, Bp., 1998. 
• Kiss Gabriella: A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs magyar rendezıi színház történetébıl.  

Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2005. (megj. elıtt) 
• A Shabby Paradise. Contemporary Hungarian Theatre. (Szerk.: Fábri Péter) ITI, Bp., 2004. 

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 

 
 
 

BSS 4011 Alkalmazott színháztudomány  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a kritikaírás módszertani alapjaira koncentrál. A szemináriumon közösen elemzett szövegek példáin 
keresztül a résztvevık megismerhetik az egyes kritikafajták jellemzıit, valamint kreatív írásgyakorlatokkal és 
egymás írásainak elemzésével fejleszthetik saját íráskészségüket, érvelési technikájukat. Az írásgyakorlatok 
egy része nem otthoni, hanem a szemináriumon megoldandó feladat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A kritika mőfaja, elmélete 
2. A szinopszisírás technikája 
3. Ismertetı illetve ajánlóírás 
4. Az elıadás elemzésének lehetséges szempontjai 
5. Érvelési technikák (pozitív-negatív argumentáció) 
6. A napi kritika mőfaji sajátosságai, szerkezete 
7. Az egyes színházi szaklapok illetve szerzık kritikáinak mőfaji sajátosságai, a felfedezhetı elemzési 
szempontok 
8. Az ítélı kritika 
9. A kötött, határozott szempont szerint megírt kritika  
10. Szabad, esszé jellegő, asszociatív kritika 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
A színházi intézmények mőködésének ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 

• Kosztolányi Dezsı: Színházi esték I-II. Szépirodalmi, Bp., 1978. 
• Péterffy Jenı: Válogatott mővei. Szépirodalmi, Bp., 1983. 
• Nádas Péter: Nézıtér. Magvetı, Bp., 1983. 
• Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kritika nyelve. In: Tükörképek lázadása. 
• A dráma és színház retorikája az ezredvégen. JAK – Kijárat, Bp. – Pécs, 1998. 147-161. Theatre 

Criticism Today. (Szerk: Sanja Nikčević) ITI, Zagreb, 2001. 
• www.nzcal.com/hp/adk  

Ajánlott irodalom: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
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10.2. SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
A mesterképzési szak megnevezése: színháztudomány (Theatre Studies) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megnevezése: 
 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles színháztudomány szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Theatre Studies Expert 
 
Képzési terület: bölcsészettudományok 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
10.2.1. Mintatanterv színháztudományi mesterképzési szakos hallgatók számára 

(nappali képzés) 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

KOMPLEX KÜLÖNBÖZETI MODUL * 

 A kultúraelmélet alapjai 
MSTN00

10 
-  0/v/0   

 
Irodalomelméleti és 
irodalomtörténeti 
alapfogalmak 

MSTN00
20 

-  0/v/0   

 Az interpretáció gyakorlata 
MSTN00

30 
-  0/v/0   

 Összesítés:    0/0    
SZAKTERÜLETI KÉPZÉSEK (alapozó modul) 

 Kultúra, mővészet, színház 
MSTN11

10 
- 30/v/2    

 Esztétika és mővészetfilozófia 
MSTN11

21 
- 30/é/2    

 
A technikai médiumok 
szerepe a kulturális 
praxisokban 

MSTN11
30 

- 30/v/2    

 
Bevezetés a színházi 
stúdiumokba 

MSTN22
11 

- 30/é/2    

 
A színházi szakírás és 
színháztörténet-írás 
módszertana 

MSTN22
21 

- 30/é/2    

 A színjáték típusai 
MSTN22

31 
- 30/é/2    

 
Az irodalom, a színház és a 
társmővészetek 

MSTN23
10 

- 30/v/2    

 Dráma- és színházpoétika 
MSTN22

40 
-  30/v/2   

 
Szcenográfia és színházi 
látvány 

MSTN23
21 

-  30/é/2   
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Színházi menedzsment, üzem 
és jog 

MSTN23
31 

-   30/é/2  

 Összesítés:   210/14 60/4 30/2  
SZAKTERÜLETI KÉPZÉS (törzsmodul) 

 Európai drámatörténet 1-4 

MSTN31
10MSTN

3120 
MSTN31

30 
MSTN31

40 

- 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 

 Magyar drámatörténet 1-4 

MSTN32
10 

MSTN32
20MSTN
3230MST

N3240 

- 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 

 Európai színháztörténet 1-4 

MSTN33
10 

MSTN33
20 

MSTN33
30MSTN

3340 

- 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 

 Magyar színháztörténet 1-4 

MSTN34
10 

MSTN34
20 

MSTN34
30MSTN

3440 

- 30/v/3 30/v/3 30/v/3 30/v/3 

 
Drámaelemzés, dramaturgia 
1-2 

MSTN33
11 

MSTN34
11 

-  60/é/3 60/é/3  

 Elıadáselemzés 1-2 
MSTN33
21MSTN

3421 
-  60/é/3 60/é/3  

 Összesítés:   120/12 240/18 240/18 120/12 
 

 
Szabadon választható tárgyak 
1-4 

MSTN40
10 

MSTN40
20 

MSTN40
31 

MSTN40
40 

- 30/v/2 30/v/2 60/é/4 30/v/2 

 Kutatásmódszertan 
MSTN50

01 
-    30/é/2 

 Szakmai gyakorlat 
MSTN40

01 
-    120/é/8 

 Szakdolgozat      0/20 
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 Összesítés:   30/2 30/2 60/4 180/32 
 

* A mesterképzésbe való felvétel feltétele: 
A csak „meghatározott feltétellel” figyelembe vehetı alapképzési szakokon végzett és színháztudomány 
mesterképzésre felvételt nyert hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felvételtıl számított két féléven belül komplex különbözeti (alkalmassági) vizsgát kell tenniük, amely az 
önállóan elsajátított ismeretek mennyiségét és mélységét teszteli. A jelzett tantárgyakat a hallgatónak a 2. 
modelltantervi félév végén, komplex különbözeti vizsga keretében kell teljesítenie. Az ismeretek önálló 
elsajátítását részletes bibliográfia és tételjegyzék, illetve a vizsgatárgyak felelıseivel folytatott konzultációk 
segítik. 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 360 270 330 300 
Vizsgák száma 8 9 4 5 
Félévközi jegyek száma 4 3 4 2 
Összes felkínált kredit 28 24 24 44 
Javasolt kreditmennyiség 28 24 24 44 
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10.2.2. Mintatanterv színháztudományi mesterképzési szakos hallgatók számára 

(levelezı képzés) 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

KOMPLEX KÜLÖNBÖZETI MODUL * 

 A kultúraelmélet alapjai 
MSTL00

10 
-  0/v/0   

 
Irodalomelméleti és 
irodalomtörténeti 
alapfogalmak 

MSTL00
20 

-  0/v/0   

 Az interpretáció gyakorlata 
MSTL00

30 
-  0/v/0   

 Összesítés:    0/0   
SZAKTERÜLETI KÉPZÉSEK (alapozó modul) 

 Kultúra, mővészet, színház 
MSTL11

10 
- 10/v/2    

 Esztétika és mővészetfilozófia 
MSTL11

21 
- 10/é/2    

 
A technikai médiumok 
szerepe a kulturális 
praxisokban 

MSTL11
30 

- 10/v/2    

 
Bevezetés a színházi 
stúdiumokba 

MSTL22
11 

- 10/é/2    

 
A színházi szakírás és 
színháztörténet-írás 
módszertana 

MSTL22
21 

- 10/é/2    

 A színjáték típusai 
MSTL22

31 
- 10/é/2    

 
Az irodalom, a színház és a 
társmővészetek 

MSTL23
10 

- 10/v/2    

 Dráma- és színházpoétika 
MSTL22

40 
-  10/v/2   

 
Szcenográfia és színházi 
látvány 

MSTL23
21 

-  10/é/2   

 
Színházi menedzsment, üzem 
és jog 

MSTL23
31 

-   10/é/2  

 Összesítés:   70/14 20/2 10/2  
SZAKTERÜLETI KÉPZÉS (törzsmodul) 

 Európai drámatörténet 1-4 

MSTL31
10 

MSTL31
20 

MSTL31
30 

MSTL31
40 

- 10/v/3 10/v/3 10/v/3 10/v/3 

 Magyar drámatörténet 1-4 
MSTL32

10 
MSTL32

- 10/v/3 10/v/3 10/v/3 10/v/3 
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20 
MSTL32

30 
MSTL32

40 

 Európai színháztörténet 1-4 

MSTL33
10 

MSTL33
20 

MSTL33
30 

MSTL33
40 

- 10/v/3 10/v/3 10/v/3 10/v/3 

 Magyar színháztörténet 1-4 

MSTL34
10 

MSTL34
20MSTL

3430 
MSTL34

40 

- 10/v/3 10/v/3 10/v/3 10/v/3 

 
Drámaelemzés, dramaturgia 
1-2 

MSTL33
11 

MSTL34
11 

-  20/é/3 20/é/3  

 Elıadáselemzés 1-2 
MSTL33
21MSTL

3421 
-  20/é/3 20/é/3  

 Összesítés:   40/12 80/18 80/18 40/12 
 

 
Szabadon választható tárgyak 
1-4 

MSTl401
0 

MSTl402
0 

MSTl403
1 

MSTl404
0 

- 10/v/2 10/v/2 20/é/4 10/v/2 

 Kutatásmódzsertan 
MSTL50

01 
-    10/é/2 

 Szakmai gyakorlat 
MSTL40

01 
-    120/é/8 

 Szakdolgozat 
MSTL50

98 
    0/20 

 Összesítés:   10/2 10/2 20/4 140/32 
 
 

* A mesterképzésbe való felvétel feltétele: 
A csak „meghatározott feltétellel” figyelembe vehetı alapképzési szakokon végzett és színháztudomány 
mesterképzésre felvételt nyert hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felvételtıl számított két féléven belül komplex különbözeti (alkalmassági) vizsgát kell tenniük, amely az 
önállóan elsajátított ismeretek mennyiségét és mélységét teszteli. A jelzett tantárgyakat a hallgatónak a 2. 
modelltantervi félév végén, komplex különbözeti vizsga keretében kell teljesítenie. Az ismeretek önálló 
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elsajátítását részletes bibliográfia és tételjegyzék, illetve a vizsgatárgyak felelıseivel folytatott konzultációk 
segítik. 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 120 110 110 180 
Vizsgák száma 8 9 4 5 
Félévközi jegyek száma 4 3 4 2 
Összes felkínált kredit 28 24 24 44 
Javasolt kreditmennyiség 28 24 24 44 
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10.2.3. Színháztudomány mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
MSTN 1110  / MSTL 1110 Kultúra, mővészet, színház  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató értelmezni tudja a teoretikus elemzés (egyik) feltevését: a színházi aktivitás 
szociokulturálisan determinált. A kurzus követi a színházi kommunikáció általános mővészet(elmélet)i és 
kultúratudományi vonatkozásait. A színháztörténeti képzés során elıször kerül sor a teatralitás definícióinak 
kritikai elemzésére, a tárgy ezért elengedhetetlen bevezetı a szakmai törzsmodul valamennyi ismeretköréhez. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Mi a kultúra? A történeti antropológia kérdéshorizontja 
2. Hogyan értjük (alkotjuk) meg a kultúrát? Két válasz: mint szöveg / mint performansz 
3. Mi a mővészet? A mővészettel foglalkozó szemiotika és hermeneutika kérdéshorizontja  
4. Példaelemzések az ún. performatív fordulat (és a határátlépés) jegyében 
5. Mi a színház? A kortárs színháztudomány kérdéshorizontja 
6. A színház mint kulturális modell 
7. Az antik görög színház mint kulturális modell 
8. A logocentrikus színház mint kulturális modell 
9. A brechti színház mint kulturális modell 
10. A formakánon Einar Schleef-i fogalma és az általa modellált kulturális aktivitás természete 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Christoph Wulf: Az antropológia rövid összefoglalása. Enciklopédia, Bp., 2007. 
• Erika Fischer-Lichte: A színház mint kulturális modell. Theatron. 1999/3. 67-80. 
• Helmar Schramm: Teatralitás és írásbeliség / kultúra. Gondolatok a színház fogalmának paradox voltáról. 

Theatron, 2001/3. 69-74.  
Ajánlott irodalom: 
•  Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Bp., Balassi, 2009. 1. és 7. fejezet. 
• Hans-Thies Lehmann: Das Politische Schreiben. Berlin, Theater der Zeit, 2001. 6-22. 
• Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., Balassi, 2000. 263-275.  
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MSTN 1121 / MSTL 1121 Esztétika és mővészetfilozófia  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bene Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Bene Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Néhány általános esztétikai probléma felvetését követıen a tantárgy esztétikatörténeti kérdésekre helyezi a 
hangsúlyt, és a mővészet filozófiájától az értelmezés elméletéig megtett út fıbb fázisaira koncentrál. Miután a 
hallgatók röviden áttekintik a mővészet egészérıl és az egyes mőalkotásokról való gondolkodás történetét, az 
interpretáció/interpretálhatóság kérdéskörét tematizáló teoretikusok mőveibıl vett szemelvények közös 
olvasása következik, hogy megvilágításuk: miként közelíthetık meg a mővészeti alkotások, köztük a színházi 
elıadások. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Általános esztétika problémák I: az esztétika és az esztétikum 
2. Általános esztétika problémák II: a szép és a fenséges 
3. Általános esztétika problémák III: érzékelés és megértés 
4. Általános esztétika problémák IV: alkotó, mő, befogadó 
5. Általános esztétika problémák V: tartalom, forma, érték 
6. Esztétikatörténeti problémák I: a mővészet filozófiája (Diderot/Goethe, Kant, Schelling, Hegel) 
7. Esztétikatörténeti problémák II: a mővészet filozofiája ellenében (Croce, Nietzsche) 
8. Értelmezéselméleti problémák I: hermeneutika (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger) 
9. Értelmezéselméleti problémák II: hermeneutika és recepcióesztétika (Gadamer, Jauß) 
10. Értelmezéselméleti problémák III: dekonstrukció (Derrida, Paul de Man) 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Bacsó Béla: Az elmélet elmélete. Bp., Kijárat Kiadó, 2009. 
• Kulcsár Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk.): Az esztétikai tapasztalat medialitása. Bp., Ráció, 2004. 
• Fehér M. István – Kulcsár Szabó Ernı (szerk.): Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Bp., Osiris, 

2004. 
Ajánlott irodalom: 
• Jacques Maquet: Az esztétikai tapasztalat. A vizuális mővészetek antropológus szemmel. Debrecen, 

Csokonai, 2003. 
• Richard Shustermann: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a mővészet újragondolása. Bp., 

Kalligram, 2004 
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MSTN 1130 / MSTL 1130 A technikai médiumok szerepe a kulturális praxisokban  ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hansági Ágnes 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hansági Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy áttekinti és rendszerezi a medialitás elméleteivel, a mővészetek mediális feltételrendszerével 
összefüggı ismereteket. Célja, hogy a hallgatók a magiszteri képzési szinten elvárható felkészültséggel 
legyenek képesek értelmezni olyan jelenségeket, és alkalmazni olyan technikákat, amelyeket a mediális 
multiplikálódás, a digitális technológia elterjedése tett lehetıvé.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy ezért foglalkozik az intermediális jelenségek konzekvenciáival, a digitalizáció hatásával az irodalomra, 
a színházra és más mővészetekre; áttekinti a médiatörténet vonatkozó fejezeteit. Áttekinti a kulturális 
archívumok digitalizációjának következményeit, a felhasználói területek alakulását, a virtuális archívumok 
elıállításának és használatának elméleti vonatkozásait és gyakorlati igényeit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kulturális-mővészeti jelenségek komplex (elméleti és történeti megalapozottságú) elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Kulcsár Szabó Ernı – Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Bp., 2003.  
• Friedrich Kittler: Optikai médiumok. Magyar Mőhely-Ráció, Bp., 2005. 
• K. Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius. Magyar Mőhely-Ráció, Bp., 2005. 

Ajánlott irodalom: 
• Frederic Barbier – Chaterine Bertho Lavenir: A média története. Osiris, Bp., 2004. 
• Gilles Deleuze: A mozgás – kép, Osiris, Bp., 2001. 
• Balázs Béla: A látható ember. Bibliotheca, Bp., 1958. 
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MSTN 2211  / MSTL 2211 Bevezetés a színházi stúdiumokba  szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a kortárs színházelméleti kutatásokba nyújt bevezetést. A kurzus elsı része a színházi esemény, a 
színház mint kulturális intézmény és a teatralitás egyes elemeinek eltérı diszciplináris keretben való 
megközelítéseivel foglakozik. A második rész az elsajátított fogalmi készletre és elméleti bázisra alapozva a 
kultúratudományok szempontjából legjelentısebb színháztudományi kérdéseket tárgyalja. Az órák így a 
színházi filológia elméleti problémáinak kortárs horizontban történı átértékelését is segítik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Színházi elıadások komplex elemzése 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
1. Történeti áttekintés  
2. A színházi befogadás elméletei  
3. A tér és a színházi tér elméletei   
4. A színészi test változó koncepciói a színháztörténetben és egyes színházi mőfajokban 
5. A színházi esemény és a színház mint intézmény  határterületei: performansz, happening, cirkusz    
6. Színház jelenségek a köztereken, a mindennapi életben 
7. Színház és média, színház a média korában   
8. A politikai színház története és elmélete  
9. Színház és kulturális emlékezet, színházi emlékezet   
10. Interkulturalitás a színházban 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 

Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Bécsy Tamás: Színházelméletek – elméletek? I-III. Jelenkor. 1990. július-október  
• Colin Counsell – Laurie Wolf (szerk.): Performance Analysis. An Introductory Coursebook. Routledge, 
• London and New York, 2001. 
• Nick Kaye: Site-specific Art. Performance, Place and Documentation. Routledge, London 2000 
Ajánlott irodalom: 

• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi, Bp., 2003. 
• A Theatron címő színháztudományi periodika tematikus számai  
• Kelly Taylor (szerk.): History of Performance Studies http://www.comm.unt.edu/histofperf/history.htm 
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MSTN 2221  / MSTL 2221 Színházi szakírás és színháztörténet-írás módszertana  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a színházi szakírás típusait tárgyalja tematikus bontásban, majd az elıadás-rekonstrukció elméleti és 
gyakorlati ismereteire építve arra a tételre helyezi a hangsúlyt, miszerint a színházi elıadás létrejöttét egyaránt 
szabályozzák intézményes, ideológiai és kulturális feltételek. Célja a színházi események kontextuális 
analízisével kapcsolatos metodológiai kérdések megismerése, amelynek eredményeképpen a hallgató képessé 
válik az extrateátrális dokumentumok helyes felhasználását követıen elméletileg reflektált színháztörténeti 
tanulmány megírására. Az órák így a színházi filológia gyakorlati problémáinak kortárs horizontban történı 
átértékelését is segítik. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A színházi szakírás típusai I: a színikritika 
2. A színházi szakírás típusai II: esszé színházi jelenségekrıl/kérdésekrıl 
3. A színházi szakírás típusai III: összegzı tanulmány színházi jelenségekrıl/kérdésekrıl 
4. A színházi szakírás típusai IV: színháztörténetek 
5. A színházi esemény kontextuális analízisének elmélete    
6. A dokumentum kitágított fogalma és a dokumentumok „elkötelezettsége”  
7. A színházi esemény ideológiai, kulturális kontextusa 
8. A színházi emlékezet problematikája   
9. Az alternatív, kísérleti színházakkal kapcsolatos filológiai nehézségek 
10. Új források a színháztörténet-írásban: az internet hatása    
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Színháztörténeti és -elméleti tárgyú tanulmányok, színikritikák írására való képesség 
Kötelezı irodalomjegyzék: 

• Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kritika nyelve. In: Tükörképek lázadása.A 
dráma és színház retorikája az ezredvégen. JAK – Kijárat, Bp. – Pécs, 1998. 147-161. 

• Erika Fischer-Lichte: Theatre Historiography and Performance Analysis: Different Fields, Common  
Approaches? In. E.F-L. (ed.): The Show and the Gaze of Theatre. A European Perspective. Iowa,  
Iowa University Press, 1997. 338-352. 

• Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 4. A történelem poétikája. Kijárat, Bp., 2000. 
• Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Atlantisz, Bp., 2004. 
• A Theatron 1999/1. számának Hist(o)riográfia” címő tematikus blokkja 

Ajánlott irodalom: 
• Theatre Criticism Today. (Szerk: Sanja Nikčević) ITI, Zagreb, 2001. 
• Loren Kruger: The National Stage. University of Chicago, Chicago–London, 1992. 
• Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Balassi, Bp., 2008. 
• Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Európa, Bp., 1999. 
• www.theatre.org.hu 
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MSTN 2231 / MSTL 2231 A színjáték típusai  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Prof. Jákfalvi 
Magdolna 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a színjáték négy meghatározó típusát, a prózai (irodalmi), a zenés, a báb (és figuratív), illetve a tánc 
(és mozgás)színházat állítja a középpontba. Részletesen tárgyalja a megvalósulási formáikat, történetileg 
változó irányultságaikat, illetve a mögöttük meghúzódó színházelméleti problémákat. Mindemellett kitér a 
legjelentısebb kortárs (hazai és külföldi) kezdeményezésekre, valamint a határokat átlépı, s önmagukat a 
köztesség szférájában definiáló tendenciákra és azok történeti elızményeire is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A prózai (irodalmi) színház történeti és kortárs vonatkozásban 
2. A prózai (irodalmi) színház fıbb elméleti kérdései 
3. A zenés színház történeti és kortárs vonatkozásban 
4. A zenés színház fıbb elméleti kérdései 
5. A báb- (és figuratív) színház történeti és kortárs vonatkozásban 
6. A báb- (és figuratív) színház fıbb elméleti kérdései 
7. A tánc- (és mozgás)színház történeti és kortárs vonatkozásban 
8. A tánc- (és mozgás)színház fıbb elméleti kérdései 
9. Kortárs példaelemzések I. 
10. Kortárs példaelemzések II. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza. Bp., Osiris, 2007. 381-444. 
• Walter Felsenstein: Az új zenés színjáték. Színháztudományi Intézet, Bp., 1966. 
• Fodor Géza: Zene és színház. Argumentum, Bp., 1998. 
• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi Kiadó, Bp., 2003. 119-132. 
• Lenkei Júlia: A mozdulatmővészet Magyarországon. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 

Ajánlott irodalom: 
• Fuchs Lívia: Száz év tánc. L’Harmattan, Bp., 2008. 
• Tömöry Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, mőhelyek, kísérletek. Múzsák, Bp., 1990. 
• Az Art Limes folyóirat bábszínházzal foglalkozó tematikus számai 
• Erika Fischer-Lichte: Színház és rítus. Theatron, 2007/1-2. 3-12. 
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MSTN 2310 / MSTL 2310 Az irodalom, a színház és a társmővészetek  ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Hermann Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Hermann Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy betekintést kínál a színház és a társmővészetek kapcsolatrendszerébe, konkrétan a színháznak az 
irodalomhoz, a zenéhez, a képzımővészetekhez, és nem utolsósorban a képi fogalmazásmód 20. századi 
formáihoz, a fotóhoz és a filmhez főzıdı kapcsolatába.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy célja, hogy tisztázza a különféle mővészeti ágak egymáshoz való viszonyát, értelmezze, átgondolja az 
ún. „társmővészetek” kommunikációjának lehetıségeit, ennek gyakorlati példáit, és teoretikus lehetıségeit. 
Mindemellett a tárgy szemlélteti a színházat érintı interdiszciplináris kutatások eredményeit is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színjáték különféle típusainak és a társmővészetek ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Gilles Deleuze: A mozgás – kép, Osiris, Bp., 2001. 
• Balázs Béla: A látható ember – A film szelleme. Gondolat, Bp., 1984. 
• Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Palatinus, Bp., 2002. 
• Theodor W Adorno: A mővészet és a mővészetek In: Bacsó Béla (szerk.): Az esztétika vége. Ikon, Bp., 

1995.  
Ajánlott irodalom: 
• Ernst Gombrich: Illúzió és vizuális csapda. In: Bacsó Béla (szerk.): Az esztétika vége. Ikon, Bp., 1995. 
• Albrecht Wellmer: Mővészet és ipari termelés. A modern és posztmodern dialektikájához. In: 

Bacsó Béla (szerk.): Az esztétika vége. Ikon, Bp., 1995. 
• Kékesi Zoltán, Peternák Miklós: Kép-írás-mővészet. Tanulmányok a 19-20. századi magyar 

képzımővészet és irodalom kapcsolatáról. Ráció, Bp., 2006. 
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MSTN 2240  / MSTL 2240 Dráma és színházpoétika  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A dráma és a színház két, önálló jelkészlettel, mőfaji determinációval és külön értelmezıi apparátussal bíró 
mővészi gyakorlat, amelyek az európai kultúra és mővelıdés történetében (hol egymásra hagyatva, hol külön 
létre kényszerülve) közös alkotásokat teremtettek. A kurzus ezt a kettıs, hagyományában is bonyolult 
kölcsönhatást felmutató folyamatot elemzi. E célból felsorakoztatja azokat a lehetséges válaszokat, amelyek 
különbözı elméleti alapállásból a dráma illetve a színház mibenlétét firtatják. A hallgatók tehát a kortárs 
dráma- és színházelméletek fıbb fogalmaival, elıfeltevéseivel és módszereivel a kortárs jelenségekre is 
értelmezési módokat találnak 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Mi a dráma? 
2. Válasz(lehetıségek) az ontológia elıfeltevésrendszerét alkalmazva  
3. Válasz(lehetıségek) a szemiotika elıfeltevésrendszerét alkalmazva 
4. Válasz(lehetıségek) a kortárs irodalomelméletek elıfeltevésrendszerét alkalmazva 
5. Mi a színház? 
6. Válasz(lehetıségek) az ontológia elıfeltevésrendszerét alkalmazva 
7. Válasz(lehetıségek) a szemiotika elıfeltevésrendszerét alkalmazva 
8. Válasz(lehetıségek) a dekonstrukció elıfeltevésrendszerét alkalmazva 
9. Válasz(lehetıségek) antropológiai horizontból 
10. Válasz(lehetıségek) szociológiai horizontból 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Színházi elıadások komplex elemzése 
A dráma- és színházelmélet(ek) fıbb fogalmainak ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Bécsy Tamás: A dráma lételméletérıl. Akadémiai, Bp., 1984. 
• Bécsy Tamás: A színjáték lételméletérıl. Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 1997. 
• Marvin Carlson: Theories of the Theatre A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present.  
• Cornell Univ. Press, Ithaca, London, 1984. 
• Jákfalvi Magdolna: Alak – figura – perszonázs. OSZMI, Bp., 2001. 

Ajánlott irodalom: 
• Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. Kijárat, Bp., 

1998. 
• Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot. Az elıadáselemzés szemiotika módszereinek vizsgálata. Orpheusz – 
• Veszprémi Egyetemi Kiadó, Bp. – Veszprém, 2001.15-101. 
• Janelle G. Reinelt –Jospeh R. Roach (szerk.): Critical Theory and Performance. The University of 

Michigan Press, Ann Arbor, 1992. 
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MSTN 2321  / MSTL 2321 Szcenográfia és színházi látvány  szem. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a vizualitás jelentésképzı szerepére irányítja a hallgatók figyelmét, elıkészítve a komplex, 
sokoldalú elıadáselemzı munkát. Az órák Shakespeare darabjaiból készült elıadásokon keresztül szemléltetik 
a térkoncepciónak, a díszletnek, a jelmeznek, a világításnak, a rekvizitumoknak stb. a rendezés egészében 
betöltött szerepét, fejlesztve a képiség elemzésére érzékeny látást. A hivatkozott elıadások részben a kortárs 
magyar és európai színházból, részben Shakespeare színpadi recepciójának bı négy évszázados történetébıl 
származnak, és a vizuális, illetve textuális emlékek „összeolvasásának” alapjául szolgálnak. A tárgy nagy 
hangsúlyt helyez a színházi látvány és az elıadás vizuális kulturális kontextusa közötti összefüggések 
megértésére is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A színházi elıadás mint vizuális élmény; a szcenográfia fogalma 
2. A fantázia edzése: egy drámarészlet színházi (vizuális) olvasata 
3. A vizuális emlékek és a textuális dokumentumok „olvasása” 
4. Térkoncepció és díszlet relációja és funkciója  
5. A nézıtér és a játéktér viszonya (illúziószínházi és nem-hagyományos színházi példák) 
6. A játéktér tárgyi elemei mint a képi hatás összetevıi  
7. A színészi megjelenés mint a képi hatás összetevıje  
8. A világítás mint a képi hatás összetevıje   
9. Színházi látvány és vizuális kultúra (kortárs példák) 
10. A színházi látvány és a vizuális kulturális kontextus változásai (történeti példák) 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színházi intézmények mőködésének ismerete 
Színházi elıadások komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., 1999. 
• Allardyce Nicoll: The Development of the Theatre. Harrap, London, 1966. 
• G. C. Izenour: Theater Design, McGraw-Hill, New York, 1977. 

+ www.stagework.org  
Ajánlott irodalom: 
• Dennis Kennedy: Looking at Shakespeare. C. U. P., Cambridge, 1993. 
• Nicholas Mirzoeff: Introduction to Visual Culture. Routledge, London and New York, 1999. 
• The Visual Culture Reader. (Szerk.: Nicholas Mirzoeff) Routledge, London and New York, 1998. 

 
 
 
 
 
 

MSTN 2331 / MSTL 2331 Színházi menedzsment, üzem és jog  szem. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Gáspár Máté 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy bevezetést nyújt a színházi menedzsment hátteréül szolgáló közgazdasági és jogi alapismeretekbe, 
és megismerteti a hallgatókat a színház mint gazdasági intézmény mőködésének feltételrendszerével. Olyan 
fontos gyakorlati kérdésekre ad választ, amelyek többek között a gazdálkodás formáit, a forrásnövelés 
lehetıségeit, a pályázatok elkészítését, a mősortervezés és fesztiválszervezés financiális oldalát érintik. 
Mindemellett a tárgy foglalkozik a marketing és PR alapvetı praktikáival is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Közgazdasági alapfogalmak és -ismeretek I. 
2. Közgazdasági alapfogalmak és -ismeretek II. 
3. Jogi alapfogalmak és -ismeretek I. 
4. Jogi alapfogalmak és -ismeretek II. 
5. A nemzetközi levelezés gyakorlata 
6. A színházi gazdálkodás formái 
7. A forrásnövelés módozatai 
8. Pályázatírás hazai és nemzetközi viszonylatban 
9. A mősortervezés és fesztiválszervezés gazdasági háttere 
10. Színházi PR, marketing és kommunikáció  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színházi intézmények mőködésének ismerete 
Kötelezı irodalomjegyzék: 

• Szabó István: A színházi struktúra helyzete, a jövıre vonatkozó elképzelések. In. Színházi jelenlét –  
• Színházi jövıkép. OSZMI, Bp., 2005. 5-32.  
• Barta Tamás – Tóth Tihamér: Vállalati kultúra, üzleti etika. Szókratész, Bp., 1995. 
• Czikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 1995. 
• Pokorádiné Czompó Zsuzsanna: Könyv a pénzrıl. Pénzügyi alapismeretek. Bp. – Keszthely, 1995. 
Ajánlott irodalom: 

• Halmai Gábor – Lenkovics Barnabás – Szalay László: Az üzleti jog alapjai. Rejtjel Kiadó, Bp., 1999. 
• Németh László: A színházi dolgozók jogi kézikönyve. Bp., 1981. 
• Domokos Lajos: Press & PR. A médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alapjai.  

Teleschola Televíziós Iskola, Bp., 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSTN 3110, 3120, 3130, 3140 / MSTL 3110, 3120, 3130, 3140 Európai drámatörténet 1-4  ea. 
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Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
12 

(3+3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
I-II-III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mesterszak törzsmoduljának meghatározó részét képezı tantárgy tetszıleges európai drámatörténeti 
korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámaelméleti, színháztörténeti és hazai vonatkozásaira. A munka során 
a hallgató elsajátítja a drámaelemzés különbözı technikáit, betekintést nyer az adott kor teoretikus irodalmába, 
mővelıdéstörténeti folyamataiba, s képes lesz a dramatikus szövegeket szélesebb aspektusból is megvizsgálni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Patrice Pavis: Le théâtre contemporain. Analyse des textes. Paris, Natan, 2002. 
• Georges Banu: Színházunk a Cseresznyéskert. Koinónia, 2006. 
• Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001. 
• Szondi Péter: A modern dráma elmélete. Gondolat, Bp., 1979. 
• Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 2001. 
• www.theatrehistory.com 

Ajánlott irodalom: 
• Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. Fink, München, 1982. 
• Székely György: A színjáték világa. Gondolat, Bp., 1986. 
• Egri Lajos: A drámaírás mővészete. Bp. Mőszaki Egyetemi Kiadó, 2008. 
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MSTN 3210, 3220, 3230, 3240 / MSTN 3210, 3220, 3230, 3240 Magyar drámatörténet 1-4  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
12 

(3+3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
I-II-III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mesterszak törzsmoduljának meghatározó részét képezı tantárgy tetszıleges magyar drámatörténeti 
korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámaelméleti és színháztörténeti vonatkozásaira. A munka során a 
hallgató elsajátítja a drámaelemzés különbözı technikáit, betekintést nyer az adott kor teoretikus irodalmába, 
mővelıdéstörténeti folyamataiba, s képes lesz a dramatikus szövegeket szélesebb aspektusból is megvizsgálni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Kerényi Ferenc (vál.): A magyar dráma antológiája I-II. Osiris, Bp., 2005. 
• Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 2001. 
• Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Argumentum, Bp., 1993. 
• Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Balassi, Bp., 1996. 
• www.drama.lap.hu  

Ajánlott irodalom: 
• Jákfalvi Magdolna: Alak, figura, perszonázs. OSZMI, Bp., 2000.  
• P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp., 1997. 
• Jákfalvi Magdolna: Magyar dráma, ’90-es évek. Jelenkor, 1999/12. 1266-1274. 

 
 
 
MSTN 3310, 3320, 3330, 3340 / MSTL 3310, 3320, 3330, 3340 Európai színháztörténet 1-4  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
12 

(3+3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
I-II-III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mesterszak törzsmoduljának meghatározó részét képezı tantárgy tetszıleges európai színháztörténeti 
korpusszal foglalkozik, kitérve annak (pl. a távol-keleti színházzal kapcsolatos) kultúrtörténeti, drámatörténeti, 
színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. Amellett, hogy a munka során a hallgató megismeri a 
színháztörténet-írás és a színházelméleti szövegek olvasásának technikáit, szempontokat kap a kortárs 
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színháztörténet kapcsán nélkülözhetetlen elıadáselemzéshez, és képes lesz a vizsgált rendezéseket szélesebb, 
kultúrtörténeti aspektusból is értelmezni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998. 
• Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., 1999. 
• Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Verlag der Autoren, Frankfurt a. Main, 1999.  
• Patrice Pavis: La mise en scène contemporaine. Armand Colin, Paris, 2007. 
• Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Bp., 2009. 
• Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 2000. 
• Lengyel György (szerk.): A színház ma. Gondolat, Bp., 1970. 
• www.videoccasions-nw.com/history/jack.html  

Ajánlott irodalom: 
• Bécsy Tamás: Dráma és színház a XX. században. In: Révai Nagylexikon. III. k. Révai, Bp., 1998. 
• Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza. Osiris, Bp., 2007. 
• Louis Jouvet: A testét vesztett színész. Kijárat,Bp. 2005 

 
 
MSTN 3410, 3420, 3430, 3440 / MSTL 3410, 3420, 3430, 3440 Magyar színháztörténet 1-4  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
12 

(3+3+3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
I-II-III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A mesterszak törzsmoduljának meghatározó részét képezı tantárgy tetszıleges magyar színháztörténeti 
korpusszal foglalkozik (Hevesi Sándor, Bárdos Artúr stb.), kitérve annak drámatörténeti, színházelméleti, 
illetve európai vonatkozásaira. Amellett, hogy a munka során a hallgató megismeri a színháztörténet-írás és a 
színházelméleti szövegek olvasásának technikáit, szempontokat kap a kortárs színháztörténet kapcsán 
nélkülözhetetlen elıadáselemzéshez, és képes lesz a vizsgált rendezéseket szélesebb, kultúrtörténeti 
aspektusból is értelmezni. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Magyar Színháztörténet 1790-1873. (Szerk.: Kerényi Ferenc) Akadémiai, Bp., 1990. 
• Magyar Színháztörténet 1873-1920. (Szerk.: Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2001. 
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• Magyar Színháztörténet 1920-1949. (Szerk. Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2005. 
• Gajdó Tamás: Színháztörténeti szöveggyőjtemény. Bp., 1993. 
• Kiss Gabriella: Magyar dráma és színház a 20. században. Irodalomtörténet, 2008/1. 71-101. 
• Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban. (Szerk: Imre Zoltán) Áron, Bp., 2004. 
• www.videoccasions-nw.com/history/jack.html 

Ajánlott irodalom: 
• Jákfalvi Magdolna: Avantgárd, színház, politika. Balassi, Bp., 2006. 
• Kiss Gabriella: A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs magyar rendezıi színház történetébıl.  
• Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006.  
• Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. PEK, Veszprém, 2006. 129-154. 

 
 
 
 

MSTN 3311, 3411 / MSTL 3311, 3411 Drámaelemzés, dramaturgia 1-2  szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: 20 

Kredit: 
6 

(3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
II-III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Magyar és európai drámatörténethez szorosan kapcsolódó tantárgy dramatikus szövegek tetszıleges 
korpuszával foglalkozik a célból, hogy megismertesse a hallgatókat megközelítésük módozataival (a 
drámaelemzés különbözı technikáival) és komplex értelmezésük lehetıségeivel.  
A szoros olvasásra épülı, aprólékos elemzı órák során nagy hangsúlyt fektetünk a dramaturgia problémáinak 
megvilágítására, és kitérünk általánosabb drámaelméleti kérdésekre is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Átfogó dráma- és színháztörténeti ismeretek 
Dramatikus szövegek komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Bentley, Eric: A dráma élete. Jelenkor, Pécs, 1998. 
• David Birch: The Languages of Drama. Macmillan, London, 1991. 
• Jákfalvi Magdolna: Drámázás. A drámapoétika definíciós törekvéseirıl. Theatron. 2003. tavasz, 24-29. 

Ajánlott irodalom: 
• H-T. Lehmann: A logosztól a tájképig. A szöveg és a kortárs dramaturgia. Theatron. 2004. nyár-ısz, 25-

30. 
• J. L. Styan: Modern Drama in Theory and Practice I-III. Cambridge University Press, Cambridge, 1981. 
• Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. Fink, München, 1977. 
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MSTN 3321, 3421 / MSTL 3321, 3421 Elıadáselemzés 1-2 szem. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: 20 

Kredit: 
6 

(3+3) 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi / tavaszi Ajánlott félév: 
II-III. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Magyar és európai színháztörténethez szorosan kapcsolódó tantárgy kortárs színházi elıadások tetszıleges 
korpuszával foglalkozik a célból, hogy megismertesse a hallgatókat megközelítésük módozataival (az 
elıadáselemzés különbözı technikáival) és komplex értelmezésük lehetıségeivel.  
Az aprólékos elemzı órák során nagy hangsúlyt fektetünk a színrevitel és a mise-en-scène problémáinak 
megvilágítására, és kitérünk általánosabb színházelméleti kérdésekre is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja félévenként változik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Színházi elıadások komplex elemzése 
Kötelezı irodalomjegyzék: 
• Bécsy Tamás: A színjáték lételméletérıl. Dialóg Campus. Bp. – Pécs, 1997. 
• Erika Fischer-Lichte: Semiotik des Theaters III. Narr, Tübingen, 1988. 
• Hans-Thies Lehmann: Az elıadás: elemzésének problémái. Theatron, 2000/1. 46-60. 
• Patrice Pavis: Elıadáselemzés. Balassi Kiadó, Bp., 2003. 
• A Theatron színháztudományi szakfolyóirat 2008/1-2. számának „színházi recepció” tematikus blokkja 
• Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot. Az elıadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. Orpheusz –  
• www.theory.org.uk 

Ajánlott irodalom: 
• Veszprémi Egyetemi Kiadó, Bp. – Veszprém, 2001. 
• Jacqueline Martin – Willmar Sauter: Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and 

Practice. 
• Stockholm, 1995. 

 
MSTN 5001 / MSTL 5001 Kutatásmódszertan 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
Dr. Kiss Gabriella 
Dr. Schuller 
Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészet-/társadalomtudományi kutatások 
módszertanával, megértsék ezek logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A 
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kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, elvégzése és elemzése 
területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti 
háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire. A foglalkozás segítséget nyújt a hallgatóknak egy 
önálló szakmai munkán alapuló szakzáró dolgozat megírásához. A szemináriumok során megismerkedhetnek 
az alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, a tudományterület fogalmi eszközeinek és módszereinek 
alkalmazási lehetıségeivel, a választott témájukra vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát 
feldolgozásának módszerével, az eredmények elemzı kritikai és összegzı áttekintésének technikáival. 
Ezenfelül eligazítást kapnak az érvelés és a gondolatmenet logikus felépítésének, az apparátus szakszerő 
alkalmazásának lehetıségeirıl. Az óra áttekintést nyújt a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeirıl is, úgy mint  témaválasztás, cím, stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia. A félév 
során a hallgató elkészíti dolgozata részletes vázlatát és bibliográfiáját, megfogalmazza téziseit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához. A 
tanulmányírás alapkövetelményei: munkaterv készítése, a témához tartozó szakirodalom felkutatása és önálló 
feldolgozása, a bibliográfiai apparátus megfelelı alkalmazása önálló tézisek megfogalmazása. 
Elméleti és történeti reflexió, színházi filológia, önálló mőelemzés 
A szakdolgozat témájától és témavezetıtıl függ. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az oktató állapítja meg. 

Ajánlott irodalom: 
• Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?  Bp., 2002. 

 
MSTN 4001 / MSTL 4001 Szakmai gyakorlat 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kékesi Kun 
Árpád 
 

Féléves óraszám: 
N: 120 
L: 10 

Kredit: 
8 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ÉJ 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Mesterszakos tanulmányaik utolsó félévében a hallgatók összesen 120 órás gyakorlaton vesznek részt, 
amelynek helye színház, közmővelıdési intézmény, TV- vagy rádióstúdió, napilapok vagy folyóiratok 
szerkesztısége, illetve egyéb kulturális intézmény lehet. A helyszínt a hallgató a tantárgyfelelıssel konzultálva 
maga választja ki, munkáját pedig a gyakorlati helyen megbízott koordinátor vezetésével végzi. A szakmai 
gyakorlat elvégzése után a hallgató beszámolót készít, amelyben összegzi tapasztalatait eddigi stúdiumai 
összefüggésében. A hallgató munkáját és beszámolóját a koordinátor és a tantárgyfelelıs egyaránt értékeli 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy programja a szakmai gyakorlat helyétıl és módjától függ. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Az oktató által az elsı órán rögzítettek szerint 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
A színházi intézmények mőködésének ismerete 
• A tantárgyfelelıs és a koordinátor állapítja meg. 

Ajánlott irodalom: 
• A tantárgyfelelıs és a koordinátor állapítja meg. 
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11. TANÁRKÉPZÉSI TANSZÉK  

által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 
 

11. TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 
 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles ... tanár (a kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott 

szakképzettség szerint) 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of ... 

 
Képzési terület: pedagógusképzés 

 
11.1.1. Mintatanterv osztott képzés alapképzésére épülı tanári mesterképzési szakos (BA után) 

hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
Kódja 1 2 3 4 5 

MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT 

 ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K A nevelés történeti kérdései – a 
református nevelés története MPP 1210  30/v/2     

K A nevelés elméleti alapjai MPP 1220   30/v/2    

K 
A nevelés és oktatás 
pszichológiai alapjai 

MPP 1230  30/v/2     

K 
A nevelés és oktatás 
pszichológiai alapjai gyak. 

MPP 1231 MPP 1230  15/é/1    

 TÖRZSTÁRGYAK        

K A tanulás és tanítás elmélete MPP 1240   30/v/2    
K A tanulás és tanítás gyakorlata MPP 1241 MPP 1240   30/é/2   

K 
Az iskola belsı világa és a 
pedagógus 

MPP 1221    30/é/2   

K 
A pedagógus társadalmi és 
egyházi szakmai 
kapcsolatrendszere 

MPP 1222     15/é/1  

K 
A személyiség fejlıdése és 
fejlesztése I. 

MPP 1250  30/v/3     

K 
A személyiség fejlıdése és 
fejlesztése II. gyak. 

MPP 1251 
MPP 1230 
MPP 1250 

 30/é/2    

K Társas jelenségek az iskolában   MPP 1260   30/v/3    

K 
Tanári kommunikáció és 
hatékonyság tréning   

MPP 1261 MPP 1260   30/é/1   

K Konfliktus-megoldási tréning MPP 1262     30/é/2  
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K Irányított óralátogatás MPP 1224    15/é/1   
K Egyházi iskolák belsı világa MPP 1225     30/é/2  
K Reflektív gyakorlat MPP 1226     15/é/1  
K Iskolai terepgyakorlat MPP 1227  30/é/2     
K Szakdolgozat MPP 1294      0/zv/5 
         
 Összesítés:        

K Tanári záróvizsga MPP 1299      0/zv/0 
         

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: (1 pedagógia + 1 pszichológia kötelezı, max. 3 vehetı fel) 

KV 
Független (egyházi és 
alternatív) iskolák hazánkban 
és külföldön 

MPP 2114    30/é/2   

KV Drámapedagógia a tanításban MPP 2116    30/é/2   

KV 
Hátrányos helyzető tanulók az 
iskolában 

MPP 2117    30/é/2   

KV 
Sajátos nevelési igényő 
gyermekek oktatása-nevelése 

MPP 2211 

MPP 1230 
MPP 1231 
MPP 1250 
MPP 1251 

  30/é/2   

KV Deviáns fiatalok az oktatásban MPP 2213     30/é/2  

KV Iskolai mentálhigiéné MPP 2214 
MPP 1250 
MPP 1251 

  30/é/2   

KV A humor pszichológiája MPP 2216     30/é/2  

KV 
A szülıvé válás folyamata, 
különös tekintettel a pre- és 
perinatális idıszakra 

MPP 2217     30/é/2  

         
         
 Összesítés:        
         

30 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, 
óraelemzés (egyik szak) 

MPP 
1277-1 

     75/é/6 

K 
Felkészülés, tanítás, 
óraelemzés (másik szak) 

MPP 
1277-2 

     75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPP 

1276-1 
     15/é/4 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPP 

1276-2 
     15/é/4 

K 
Tanításon kívüli iskolai 
tevékenységek 

MPP 1285      45/é/5 

K Portfólió szeminárium MPP 1293      15/é/5 
         
         
 Összesítés:        
         

 

 Összesítés:   120/9 
135/1

0 
165/1

0 
150/1

0 
240/3

5 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 

Összes óraszám 120 135 165 150 240 
Vizsgák száma 3 3 0 0 0 
Félévközi jegyek száma 1 2 6 6 6 
Aláírás 0 0 0 0 0 
Záró vizsga jegy 0 0 0 0 2 
Összes felkínált kredit 9 10 10 10 35 
Javasolt kreditmennyiség      
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11.1.2. Mintatanterv bölcsész diplomára épülı tanári mesterképzési – MA vagy régi egyetemi, 

azonos szakos elızménnyel - szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
Kódja 1 2 3 4 5 

MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT 

 ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K A nevelés történeti kérdései – a 
református nevelés története MPP 1210  30/v/2     

K A nevelés elméleti alapjai MPP 1220   30/v/2    

K 
A nevelés és oktatás 
pszichológiai alapjai 

MPP 1230  30/v/2     

K 
A nevelés és oktatás 
pszichológiai alapjai gyak. 

MPP 1231 MPP 1230  15/é/1    

K TÖRZSTÁRGYAK        

K A tanulás és tanítás elmélete MPP 1240   30/v/2    
K A tanulás és tanítás gyakorlata MPP 1241 MPP 1240   30/é/2   

K 
Az iskola belsı világa és a 
pedagógus 

MPP 1221    30/é/2   

K 
A pedagógus társadalmi és 
egyházi szakmai 
kapcsolatrendszere 

MPP 1222     15/é/1  

K 
A személyiség fejlıdése és 
fejlesztése I. 

MPP 1250  30/v/3     

K 
A személyiség fejlıdése és 
fejlesztése II. gyak. 

MPP 1251 
MPP 1230 
MPP 1250 

 30/é/2    

K Társas jelenségek az iskolában   MPP 1260   30/v/3    

K 
Tanári kommunikáció és 
hatékonyság tréning   

MPP 1261 MPP 1260   30/é/1   

K Konfliktus-megoldási tréning MPP 1262     30/é/2  
K Irányított óralátogatás MPP 1224    15/é/1   
K Egyházi iskolák belsı világa MPP 1225     30/é/2  
K Reflektív gyakorlat MPP 1226     15/é/1  
K Iskolai terepgyakorlat MPP 1227  30/é/2     
K Szakdolgozat MPP 1294      0/zv/5 
         
 Összesítés:        

K Tanári záróvizsga MPP 1299      0/zv/0 
         

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: (1 pedagógia + 1 pszichológia kötelezı, max. 3 vehetı fel) 

KV 
Független (egyházi és 
alternatív) iskolák hazánkban 
és külföldön 

MPP 2114    30/é/2   

KV Drámapedagógia a tanításban MPP 2116    30/é/2   

KV 
Hátrányos helyzető tanulók az 
iskolában 

MPP 2117    30/é/2   
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KV 
Sajátos nevelési igényő 
gyermekek oktatása-nevelése 

MPP 2211 

MPP 1230 
MPP 1231 
MPP 1250 
MPP 1251 

  30/é/2   

KV Deviáns fiatalok az oktatásban MPP 2213     30/é/2  

KV Iskolai mentálhigiéné MPP 2214 
MPP 1250 
MPP 1251 

  30/é/2   

KV A humor pszichológiája MPP 2216     30/é/2  

KV 
A szülıvé válás folyamata, 
különös tekintettel a pre- és 
perinatális idıszakra 

MPP 2217     30/é/2  

         
         
 Összesítés:        

20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, 
óraelemzés (másik szak) 

MPP 1277      75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPP 

1276-1 
     15/é/4 

K 
Tanításon kívüli iskolai 
tevékenységek 

MPP 1285      45/é/5 

K Portfólió szeminárium MPP 1293      15/é/5 
         
         
 Összesítés:        
         

ALAPKÉPZÉS BA PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL - ELİFELTÉTEL 

K 
A nevelés-oktatás elméleti és 
gyakorlati alapjai 

BPP 1211   30/é/2    

K Pályaismeret, pályaorientáció BPP 1212  30/é/3     

K 
A gyermek fejlıdése és 
megismerése 

BPP 1210   30/v/3    

K 
Önismereti és pályaorientációs 
tréning 

BPP 1213  30/é/2     

         
         
 Összesítés:        
         
         

 Összesítés:   
180/1

4 
195/1

5 
165/1

0 
150/1

0 
150/2

5 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 

Összes óraszám 180 195 165 150 150 
Vizsgák száma 3 4 0 0 0 
Félévközi jegyek száma 3 3 6 6 4 
Aláírás 0 0 0 0 0 
Záróvizsga jegy 0 0 0 0 2 
Összes felkínált kredit 14 15 10 10 25 
Javasolt kreditmennyiség      
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11.1.3. Mintatanterv fıiskolai szintő diplomával (régi típusú) – azonos szakos elızménnyel – T/D 

szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
10 KREDITES MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL 

K Alternatív pedagógia MPP 3115  15/v/2  
K A serdülıkor mentálhigiénéje MPP 3121  15/v/3  
K Egyházi iskolák MPP 3116 MPP 3115  15/v/3 

K 
Sajátos nevelési igényő gyerekek a 
középiskolában 

MPP 3122 MPP 3121  15/v/2 

      
      
 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga MPP 1299   0/zv/0 
      

20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, óraelemzés (egyik 
szak) 

MPP 1277   75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium MPP 1276-1   15/é/4 
K Portfólió szeminárium MPP 1293   15/é/5 
K Szakdolgozat MPP 1294   0/zv/5 
      
 Összesítés:     
      
      
 ZÁRÓVIZSGA  MPP 1299    
 Összesítés:   30/5 135/25 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
 

 
 
 

 
 
 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 30 135 
Vizsgák száma 2 2 
Félévközi jegyek száma 0 3 
Aláírás 0 1 
Záróvizsga jegy 0 2 
Összes felkínált kredit 5 25 
Javasolt kreditmennyiség   
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11.1.4. Mintatanterv tanító, - óvodapedagógus, - szociálpedagógus,- andragógus,- 
gyógypedagógus diplomára épülı tanári mesterképzési szakos hallgatók számára 

(nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT 

K Kognitív folyamatok fejlıdése és 
fejlesztése MPP 4100  30/é/2   

K 
Család és iskola a változó 
társadalomban 

MPP 4101  30/v/2   

K Személyiség- egészségpszichológia MPP 4102  30/v/2   
K A személyiség alakulása MPP 4103 MPP 4102  30/é/2  
K Alternatív pedagógia MPP 3115  30/v/2   
K Egyházi iskolák MPP 3116   30/v/2  
K Kisebbségpedagógia MPP 4106   30/é/2  
K A neveléstudomány szaknyelve MPP 4107  30/é/1   
K Szakdolgozat MPP 1294    0/zv/5 
       
       
 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga MPP 1290    0/zv/0 
       

20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, óraelemzés (egyik 
szak) 

MPP 1277    75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPP 1276-

1 
   15/é/4 

K Tanításon kívüli iskolai tevékenységek MPP 1285    45/é/5 
K Portfólió szeminárium MPP 1293    15/é/5 
       
 Összesítés:      
       
 Összesítés:   150/9 90/6 140/25 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 
Összes óraszám 150 90 140 
Vizsgák száma 3 1 0 
Félévközi jegyek száma 2 2 4 
Aláírás 0 0 0 
Záróvizsga jegy 0 0 2 
Összes felkínált kredit 9 6 25 
Javasolt kreditmennyiség    
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11.1.5. Tanári mesterképzési szak tantárgytematikái 

(nappali képzés 
 

BPP 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
I/II. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a tanárképzés elıkészítése azon hallgatók számára, akik tanárszakot szeretnének választani, 
ehhez kapcsolódó célja, hogy megismerjék a tanár szakos tanulmányokhoz szükséges alapvetı ismereteket és 
fogalmakat, az iskolai, tanári feladatokat, a pedagógushivatás sajátosságait. 
Másodlagos célja, hogy a képzési szakasz kezdetén bevezesse a tanárképzés iránt érdeklıdı hallgatót a képzés 
végén pályaalkalmassági szőrıként szolgáló portfólió készítésének alapelveibe és módszereibe. 
A célok eléréséhez a következı területekre koncentrál: a hallgatók tanári mesterséggel kapcsolatos nézeteinek 
feltárása, reális pályakép kialakítása. Az MA szintő tanulmányokhoz szükséges eszközök megismertetése. 
Bevezetés a szakirodalom feltárásába, feldolgozásába, az információs és kommunikációs technikák 
használatába valamint az egyszerőbb kutatások gyakorlatába. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az önfejlesztés megtervezése. A portfólió. 
A tanári mesterségrıl, a tanításról, a tanulásról vallott nézetek, meggyızıdések feltárása, reflektív 
megközelítése. 
A pedagógia alapfogalmai: nevelés, oktatás, szocializáció, iskola. 
A pedagógus. A reflektív tanulás. 
A pedagógiai szakirodalom használata. 
A pedagógiai kutatás módszerei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A kurzus értékelése portfólióval történik, melynek elemei a következık: 
Elızetes kompetenciák felmérése. 
Tanulmányi terv készítése. 
Könyvtárhasználat, kézikönyvek használata, internetes keresés: bibliográfia összeállítása egy adott téma 
alapján. 
Egy választott tanulmány feldolgozása: a tanulmányban használt fogalmak jegyzéke, a fogalmak jelentése, 
absztrakt és összefoglaló készítése. 
Recenzió írása egy, a bibliográfiából kiválasztott mőrıl. Egy kisebb kutatás megtervezése, lefolytatása, 
beszámoló készítése. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (szerk.) (2004): Bevetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 
• Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat ELTE PPK, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatásmódszertani kiskönyvtár III. Gondolat 

Kiadói Kör, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és 
dokumentumok készítéséhez. BIP. Budapest. 

• Golnhofer Erzsébet –Nahalka István (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 
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BPP 1212 Pályaismeret, pályaorientáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók neveléstörténeti források, napjaink neveléstudományi kutatásainak 
eredményeit reprezentáló szakirodalom, valamint saját iskolai tapasztalatok értelmezése révén alakítsák ki saját 
gyermek- pedagógus- és iskolaképüket, így a tantárgy járuljon hozzá, hogy a tanári pályára készülı hallgató 
reflektív szemlélettel tekintsen az iskola belsı világára, önmagában reális pályaképet tudjon kialakítani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános pedagógiai képességek fejlesztése. 
Pályaismeret, szakma, mesterség, hivatás. 
Motivációk, elvárások az iskola világában – a valóság, lehetıségek az iskola világában. 
A pálya mítoszai, szerepcsapdák, idealizált tanárszerep-meghatározások. 
Az iskola arculata, szervezete, külsı-belsı kapcsolatrendszere.  
A szerepfelfogás pontosítása, reális pedagóguskép kialakítása. 
A pedagógus kapcsolatrendszere (tanulókkal, szülıkkel, kollégákkal, hivatalokkal, intézményekkel). 
A tanári mesterség összetevıi, a nevelı-oktató munka természete. 
A tanári szerep dimenziói, a tanári szerep gyakorlása során felmerülı szerepelvárások és fellépı 
szerepkonfliktusok 
A tanári önreflexió szerepe a pályán maradás és a pályán való szakmai fejlıdés folyamatában. 
A szakmai munkaközösségekben folyó munka, az elemzı-reflektáló pedagógus attitőd kialakítása, fejlesztése. 
A pedagógushivatás etikai kérdései. 
Pedagógus az egyházi iskolában, alternatív iskolában. 
Tanárprofilok, személyes életutak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a  foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.) (2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest, 115-134. o. 
• Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépı hallgatók nézeteinek feltárási lehetıségei. 

Pedagógusképzés, 3. sz. 23-43. o. 
• Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. 2., bıvitett kiadás Gondolat Kiadó  ELTE PPK 

Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Bíró Endre (2000): Jogok az iskolában? Pedagógus továbbképzés, módszertani, inform. kp. Kht., 

Budapest 
• Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára, Országos 

Református Tanáregyesület, Budapest 1998. 
• Hoffmann Rózsa (szerk.) (2003): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és 

dokumentumok készítéséhez. BIP, Budapest. 
• Gombocz János (2004): Egy tanári szakma csendes válsága és bizonytalan útkeresése. Mester és 

tanítvány, 4. sz. 64-69. o. 
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MPP 1210 A nevelés történeti kérdései – a református nevelés története 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak történeti szempontú elemzésével a 
hallgatók kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez és történeti ismeretinek bıvüléséhez járul hozzá. A tantárgy 
célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a különbözı korok nevelési eszményeinek, módszereinek, az oktatás 
helyzetének, fejlıdésének, problémáinak kritikus, történeti szempontokat figyelembe vevı elemzésére, 
értelmezésére. A kurzus az emberi társadalom fejlıdéstörténetének egymást követı korszakaiban követi 
nyomon a mai oktatásügy és pedagógia problémáinak változását, történeti megjelenését és aktuális elemzését. 
Az ezekkel való megismerkedés egyrészt elısegíti a hallgatók történeti szemléletmódjának, kritikai 
gondolkodásának fejlıdését, másrészt arra ösztönzi ıket, hogy saját nevelésfelfogásuk kialakulása, kialakítása 
során is igényeljék a reflektív viszonyulást. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat 
hozzásegítse a tanárképzés más tárgyaiban is megjelenı fogalmak és szakkifejezések pontos, szakszerő 
használatára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ókori nevelés eszményeinek és intézményeinek változásai. Folyamvölgyi kultúrák, írnokképzés. 
Arisztotelész, Platón, Szókratész felfogása a nevelésrıl. Iskoláztatás az ókori Görögországban és Rómában. 
Középkor: Szent Ágoston gyermekképe. Klerikus nevelés, az iskoláztatás kezdetei, iskolatípusok. A középkori 
egyetemek, a mőveltség rendszere. Világi nevelés a középkorba: céhek, lovagok. A magyar iskolák születése. 
Reneszánsz embereszmény – reneszánsz nevelés. Humanista gondolkodók a nevelésrıl. A városi iskolák 
kialakulása. Reformáció és reneszánsz kapcsolata. A világi értelmiség kialakulása. 
A reformáció nevelésügye. Luther, Kálvin, Melanchton. A református kollégiumi rendszer. Új iskolatípusok. A 
wittenbergi tanrendszer. Református kollégiumok Magyarországon. Comenius és Apáczai Csere János. Az 
ellenreformáció nevelésügye. Jezsuita oktatás. Ratio Studiorum. Pázmány Péter, nagyszombati egyetem. 
Korai felvilágosodás: Locke, Bacon, Helvetius. A felvilágosodás hatása a neveléstudományra és az 
iskolaügyre. A pedagógia tudománnyá válása. Herbart. Rousseau felfogása a gyermekrıl. Emil. Rousseau 
hatása a pedagógiai gondolkodásra. Pestalozzi. 
A modern európai közoktatási rendszerek kialakulása. A magyar oktatásügy alakulása a reformációtól az 
Eötvös-féle népiskolai törvényig. A Ratio Educationis. 
A XIX. század legfontosabb gondolatai a nevelésrıl. A reformpedagógia filozófiai gyökerei. Dewey, Waldorf, 
Freinet, Montessori, Jenaplan. Magyar reformpedagógiai kezdeményezések. 
Az elméleti pedagógia legfontosabb irányzatai a XX. században. A szellemtudomány, a kultúrpedagógia és a 
neokantiánusok hatása a pedagógiára. Szociológiai és pszichológiai elméletek hatásai. 
A magyar pedagógia és iskolaügy alakulása 1848-tól 1945-ig. Eötvös József, Klebelsberg, Fináczy, Prohászka, 
Imre Sándor. Oktatási törvények.  
A magyar oktatásügy alakulása 1945-tıl 1989-ig. Oktatási törvények. A posztmodern ember születése – 
nevelési kérdések és problémák az ezredfordulón. Az egyházak szerepe a mai oktatásügyben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
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történetébe. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet. Szöveggyőjtemény. Osiris 

Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk és mit akarunk? SDG Füzetek. Budapest. 
• Balogh László (1996, szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona Kiadó, Budapest. 
• http://www.ppk.elte.hu/reformpedagogia/  
• Németh András – Skiera, E. (2000): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest. 
• Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 

 
 
 
 

MPP 1220 A nevelés elméleti alapjai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Nagy József (2004): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 
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• Kozma Tamás– Perjés István (szerk.)(2008): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai 
Bizottsága, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kron, Friedrich W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. A gyermekkor változó színterei. 

Eötvös József Kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, tartalmai a párhuzamosan futó komplex iskolai gyakorlathoz illeszkednek, az annak 
során történı iskolai megfigyelések, egyszerő vizsgálatok elméleti megalapozását szolgálják. A kurzus 
legfontosabb célja a hallgatók tudatos pályaválasztásának elısegítése, irányítása, melyet az iskola 
mőködésérıl, a tanár- és diákszereprıl vallott, korábban kialakult nézeteik tudatosításával, ismereteik 
bıvítésével, és mindezeknek a komplex iskolai gyakorlat keretében tervezett iskolalátogatások 
összekapcsolásával kíván elérni. Ezen belül a kurzus célja, hogy a hallgatók megelızı ismereteiket, valamint 
tanulóként szerzett tapasztalataikat bıvítve és tudatosítva kialakítsák saját nevelésfelfogásukat. 
Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola mőködési folyamatait és a magyar közoktatás 
rendszerét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Társadalmi kihívások és oktatás. Az Európai Unió közoktatási kultúrája és szabályozási gyakorlata. Az 
oktatás társadalomi-gazdasági összefüggései, az iskolarendszer és az oktatás társadalmi 
meghatározottsága.  

• Az iskola feladatai és lehetıségei az esélyegyenlıtlenség csökkentésében és a társadalmi kohézió 
fejlesztésében. 

• Az egyházi oktatás helyzete, rendszere. 
• A családi és iskolai nevelés funkcióinak változásai. A család és az iskola kapcsolatának jelentısége; a 

kapcsolattartás tartalma, formái. 
• A gyermekkor és ifjúkor változásai. Az ifjúsági kultúra kérdései. 
• Az iskola mint szervezet és kulturális közeg. A kultúraérzékeny iskola jellemzıi; pluralizmus és szakmai 

autonómia. 
• Az iskola belsı szerkezete, felépítése. 
• Az iskola külsı kapcsolatai, partnerei. A protestáns iskolák sajátos közösségszervezı megoldásai 

(kollégium, diáktisztségek, diákönkormányzat). 
• Az iskola dokumentumai. Alternativitás a közoktatásban. 
• A tanár-diák kommunikáció sajátosságai. 
• Az iskolai közösség. Csoportfolyamatok az osztályban. 
• Konfliktuskezelés az iskolában. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. Okker Kiadó, Budapest. 
• Kovács Zoltán – Perjés István (2002) (szerk.): Életvilágok találkozása. Aula Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös Kiadó, Budapest.  
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Perjés István (2003): Az iskola mítosza. Aula Kiadó, Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Okker Kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a pedagógus kapcsolatrendszerének feltárása és az egyes viszonyulások jellegzetes 
problémaköreinek bemutatása. A kapcsolatrendszer kiépítése a pedagógus etikai értékrendszerének tükre; a 
diákkal, a szülıvel és a kollégával csak szilárd etikai alapokról, etikai kódex ismeretével és betartásával lehet 
megfelelı együttmunkálkodási formát kialakítani. Mindenféle kapcsolatban a pedagógus legfontosabb 
jellemzıje a tisztelet kell, hogy legyen; tisztelni kell a diák emberi jogait, a szülıi szerep prioritását, és a 
kollégák szakmai-emberi értékeit. Szükséges a pedagógus önismeretének és lelkiismeretének állandó 
fejlesztése, de az önkritika mellett nem feledkezhetünk meg a pedagógus önbecsülésérıl sem. A jó társadalmi 
kapcsolatok alapja minden esetben a harmonikus személyiség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A kapcsolatteremtés általános alapjai. A pedagógus kapcsolatainak normái: tisztelet, mértékletes 
tartózkodás, szerénység. 

• A pedagógus és tanítványa közötti kapcsolat, külsı és belsı jellegzetességei: empátia, példamutatás és 
szeretet. 

• Komplexitás a tanár-diák viszonyban. 
• Tanár-diák-szülı: együttnevelés és együttgondolkodás. 
• Iskolai és iskolán kívüli kapcsolattartás a szülıvel. 
• Munkakapcsolat, együttmőködés a tanártársakkal. 
• A tanár kapcsolatrendszere az iskolán kívül; társadalmi szervezetek, felettes hatóságok, egyesületi élet. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Makkai Sándor (1940): Magyar nevelés – Magyar mőveltség. A Székely Egyetemi és Fıiskolai Hallgatók 

Egyesületének Kiadása. Budapest. 
• Keresztyén gyermeknevelés – Szemelvények (1992) Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Perjés István (2003): Az iskola mítosza – Az iskola társadalompedagógiai értelmezése. Aula, Budapest. 
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• Halász Gábor - Lannert Judit (2006): Jelentés a közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Perjés István (2009): Az iskola társadalomformáló szerepe – a válság parafrázisai. Pedagógiai Mőhely. 2. 

52. 
• Horváth Kinga (2009): Az iskolai szervezet klímája. Új Pedagógiai Szemle. 4. 43. 
• Bognár Mária (2002): Partnerség iskolán innen és túl – Esettanulmány Ózd és térségébıl. OKI, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elméleti és gyakorlati kurzusokon elsajátított didaktikai és szakmódszertani ismeretek alapján irányított 
óralátogatások keretében szerzett tapasztalatok megvitatása és kiértékelése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A tanítási óra tartalma, az óra helye a tanítási folyamatban 
• A tanítási óra belsı formája 
• A tanítási óra szerkezete, felépítése 
• A tanítási óra külsı formája 
• Szervezeti formák, módszerek, eszközök 
• A tanár egyénisége, magatartása 
• A tanulók viselkedése, magatartása 
• Általános kép a tanítási óráról és az osztályról 
• Fegyelmezés a tanítási órán, fegyelmezési módszerek 
• Konfliktus-kezelési technikák a tanórán 
• A tanulói munka és teljesítmény értékelése 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozásokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária. (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári gondolkodás és gyakorlat elemzı formája, olyan stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelı 
tevékenység folyamatos önellenırzését és ezen alapuló fejlesztését. A reflektív tanítás két irányát 
különböztethetjük meg: a tanulók, a tanulócsoport történéseire, illetve a tanár saját személyére, nézeteire és 
tevékenységére irányuló reflektív gyakorlatot. A reflektív tanítás a reflektív gondolkodás speciális szakmai 
képességén alapszik. A reflektív gondolkodás magában foglalja a racionális elemzés, a racionális választás 
képességét és a választások felelısségének vállalását. A kurzus célja ennek kialakítása és elmélyítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• az elızetes tapasztalatokon alapuló értékek, elıfeltevések rendszerezése, 
•  a reflektív gondolkodás és gyakorlat kialakítását elısegítı képességek, attitődök fejlesztése: 
• az önelemzı képesség, 
• a nyitott-rugalmas gondolkodás képessége, 
• a szituációk több szempontú elemzésének képessége. 
• A reflektív tanítás logikusan felépülı – komplex – rendszerének elemei: 

Reflektív tanítás. Az oktatási-nevelési dilemma felismerése, 
A dilemma azonosítása a hasonló-szokásos és az új-egyedi szituáció figyelembevételével, 
A dilemma meghatározása és lebontása, 
A dilemma elemzése, megoldási módok felállítása és szelektálása, 
Az optimálisnak tőnı megoldás kiválasztása a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása 
alapján, 
A megoldás módszertani kivitelezése a pedagógiai tevékenység során. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2001a): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Falus Iván – Báthory 

Zoltán (1998, szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris Kiadó, Budapest. 213-234. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Falus Iván (2001b): A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A 

pedagógusok pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 13-27. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. (Az oktatási folyamat, Réthy Endréné) 222-223. (A reflektív gyakorlat, Falus Iván) 95-98. (Az 
önértékelés, reflektív gondolkodás szerepe, Szivák Judit 497-500.) 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az iskolai gyakorlat alapvetı célja a hallgató széleskörő tájékozódása és tapasztalatszerzése a közoktatási 
intézményekben folyó munkáról, valamint az addig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteinek 
gyakorlati tapasztalatok alapján történı rendszerezése és rögzítése, az iskola belsı világának megismerése. A 
tárgy alkalmat teremt arra, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a pedagógiai interakciókba, gyakorlatban is 
megismerjék a nevelés, oktatás és értékelés feladatait, funkcióit, lehetıségeit, továbbá hogy a elısegítse a 
tudatos pályaválasztást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az intézmény elhelyezkedése; földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontú vizsgálata, az iskola 
finanszírozása. 

• Az iskola felépítése, szerkezete; az intézmény vezetıi, a tantestület, munkaközösségek, segítı személyzet, 
stb. 

• Az iskola hagyományai, céljai, sajátosságai, dokumentumai (SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, 
Házirend, napló, stb.). 

• Az iskola épületei, terei, berendezése, felszerelése. 
• A diákok. Diákélet: diákönkormányzat, önképzıkör, diákújság, rádió, szakkörök, énekkar, sport, 

versenyek, rendezvények. stb. 
• Tanár-diák kapcsolat. 
• Az osztályfınök. 
• Az iskola és a család együttmőködése, ennek keretei, szervezeti formái. 
• Család- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzető tanulók, sajátos nevelési igényő tanulók; életútkövetés. 

Felvételi eljárás, továbbtanulás. 
• Napközi, kollégium, táborok, testvériskola. 
• Református iskola 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlat megfigyeléseinek vizsgálatainak leírása a portfólió eleme. 
Ennek megválasztható részei: 

• Tanórai megfigyelések leírása, elemzése. 
• Tanulókkal és pedagógusokkal készített interjúk elemzése, ezek alapján esettanulmány. 
• Elemzés az oktató - nevelı - képzı intézmény felépítésérıl, céljairól, dokumentumairól, munka 

szervezésérıl, hagyományairól, eredményeirıl, mőködésérıl. 
• A nevelıtestület munkájának megismerése, részvétel órán kívüli tevékenységekben, errıl jegyzıkönyv. 
• A diákok, pedagógus tevékenységének nyomon követése, kapcsolódó szakkörök, önképzıkörök, 

diákkörök valamint a diákönkormányzat tevékenységének megismerésérıl készült jegyzıkönyv. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A fogadó intézmény alapvetı dokumentumai: SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, Házirend, 

tantárgyfelosztás, órarend, osztálynapló, szabályzatok, Alapító Okirat, stb. 
• Nemzeti Alaptanterv, érvényes kerettanterv/ek 
• Kósáné Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. IFA, Budapest 
• Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 
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• Németh András - Boreczky András (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani kiskönyvtár I. Gondolat Kiadói 

Kör, Budapest 
• Hajdú Erzsébet (2003 szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és dokumentumok 

készítéséhez. BIP, Budapest 
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II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során a hallgatók eddig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteire építve az oktatáshoz 
kapcsolódó ismereteket bıvítjük, megalapozzuk a szemináriumi gyakorlati tevékenységeket. Célja a hallgatók 
gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári 
szerepvállalásra. Emellett célja a hallgatók oktatási folyamatról kialakított szemléletének formálása, 
módszertani repertoárjának kialakítása, a kompetenciák fejlesztését elıtérbe helyezı, differenciált oktatási 
folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, hatékony tanulást segítı, korszerő 
tanulási környezet kialakításához kapcsolódó elméleti ismeretek nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanítás és tanulás. Tanuláselméleti koncepciók, ezek pedagógiai konzekvenciái, megjelenése az iskolai 
gyakorlatban. 
A tanulás tanítása, a tanulás didaktikai értelmezése. Tanulási stratégiák, stílusok, technikák. A gondolkodás 
tanítása. 
Tanulás és motiváció. Motivációs elméletek, motiváció és tanulói énkép kapcsolata. 
A tananyag változásai, fejlıdése. A tananyag kiválasztás kérdései ma, a tudás társadalmi meghatározottsága. A 
kompetencia fogalma, értelmezése. A transzfer értelmezése. 
Az oktatás célrendszere és a tanítás tervezése. Taxonómiai rendszerek. A Bloom-féle taxonómiai rendszer. Az 
oktatás dokumentumai. 
Pedagógiai tervezési feladatok: A tanterv. Tantervi mőfajok és típusok. A NAT. Helyi pedagógiai program, 
helyi tanterv. Tanterv Magyarországon és Európában. A rejtett tanterv. Tanmenet, tematikus terv, óraterv, 
projektterv, epochális tervezés. 
A tanulók megismerésének általános kérdései. Fı fejlıdési szakaszok. Differenciálás, integráció, inklúzió. A 
differenciálás speciális célcsoportjai: Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai 
bánásmódot igénylı tanulók. A hátrányos helyzet. Az iskolai szorongás. 
A tehetséges tanulók. A tehetséggondozás elméleti háttere. A tehetséggondozás modelljei Magyarországon és 
Nyugat-Európában. 
A tanulást segítı környezet kialakítása. Iskolai tér, eszközök és módszerek 
Szervezeti keretek, szervezési módok, munkaformák, módszerek. Új eljárások az oktatás szervezésében: 
kooperatív tanulás, team-teaching, individualizált munkaformák, projekt. A módszerek kiválasztásának 
alapelvei. Tanári vezetésre épülı módszerek: Elıadás, magyarázat, szemléltetés. Tanulói tevékenységre épülı 
módszerek. Kooperatív tanulás. Kooperáció, verseny, játék. 
A taneszközök változásai. Digitalizált tananyag. Számítógép használata az oktatásban. A taneszközök 
kiválasztásának alapelvei. 
Értékelés. Diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. A teljesítmények mérése. Az érvényesség és 
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megbízhatóság. Önértékelés fejlesztése. Kutatás az oktatásban és az eredmények felhasználása a mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika. APC-Stúdió, Gyula. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Golnhofer Erzsébet – M. Nádasi Mária (1993): Készülünk a vizsgáztatásra. Korona, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• http://www.kre.hu/moodle/user/policy.php Tanulás és tanítás. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során tapasztalati tanulás történik, a pedagógiai elemeket a hallgatók saját tanulásukon keresztül 
ismerik meg. Célja az elıadáson megszerzett ismeretekre építve az iskolai oktatáshoz kapcsolódó ismeretek, 
jártasságok, készségek bıvítése, melyek a késıbbi módszertani tanulmányokat megalapozzák, valamint a 
konkrét iskolai munka során a gyakorlatban is hasznosíthatók. A kurzus folyamán az ismeretszerzés, 
gyakorlás, rögzítés és részben az értékelés kooperatív módszerek alkalmazásával zajlik. Az egyes módszerek 
alkalmazására az óra folyamán reflektálunk, és azok alapján saját módszertárat kell elkészíteni a félév végére. 
A második félévben kiscsoportok vezetik a foglalkozást a résztvevık részére, melyet reflektív beszélgetés 
keretében közösen értékelünk. A felkészülés projekt keretében történik. A csoportok saját témájuk kapcsán 
közös tananyag-felületet (ún. wikit) készítenek, melyet közösen a csoport értékel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanuláselméletek, a természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei. A tanulói tudás szervezıdése 
és változása. A készségek és képességek fejlıdése. 
Az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezık. A tanulás eredményességét 
alapvetıen befolyásoló képességek, a nyelvi-kommunikációs és a tanulási képességek. 
A kompetencia különbözı értelmezési keretei. A transzfer és a problémamegoldás. A fogalmi megértést 
elısegítı tanulási-tanítási módszerek. 
Az oktatás tartalmi szabályozása. Tanterv és vizsgarendszer. 
A tanterv funkciói, típusai. A tananyag kiválasztását meghatározó társadalmi és kulturális tényezık, a tantervi 
szabályozás hazai gyakorlata. 
A tanár tervezési tevékenységei: helyi tanterv készítése, tanmenet készítés; tématervezés (tematikus, epochális, 
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projekt terv); óraterv készítés, felkészülés a tanítási órára. 
Az egységesség és differenciálás jegyében megvalósuló oktatás jellemzıi. Az integrált oktatás módszereinek 
és a lemaradó tanulók egyéni fejlesztési technikái. 
A tanuló megismerése. Egyéni fejlesztési tervek készítése. Az önértékelés fejlesztése. 
A tanítás, nevelés és tanulás kutatásának alapvetı módszerei, adatelemzési eljárások. Az oktatási kísérletek 
szervezésének és az eredmények értékelésének alapvetı technikái. 
Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés. Tehetségfelismerés, tehetségfejlesztés. Tutorálás. 
Tanulási környezet kialakítása. 
A differenciált tanulásszervezés, az egyéni és a csoportmódszerek, a személyre szóló tanítási módszerek, és 
ezek hatékony alkalmazásának feltételei, módjai. Taneszközök, digitális tananyag, IKT. 
Prevenciós és korrekciós eljárások a fegyelmezett tanítási-tanulási körülmények biztosítása érdekében. A 
kognitív és a motivációs önszabályozás kialakításának jelentısége. 
Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei, viszonyítási alapjai, módszerei és eszközei. 
A tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése (becslés, mérés, szöveges értékelés). Pedagógiai 
mérıeszközök készítése és használata. Vizsgarendszer, vizsgázatás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalatait 
összegezzük konzultációs jelleggel. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott 
felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja személyre 
szabott tapasztalatcsere és konkrét útmutatás az aktuális héten az összefüggı szakmai gyakorlatán felmerülı 
kérdésekben. 
Segítségnyújtás és tanácsadás a tanítási gyakorlat során készülı anyagok összeállításában, valamint azok 
rendszerezésében és a készülı portfólióban történı elhelyezésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

•   
Ajánlott irodalom: 

•   
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Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataira építve 
a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó ismereteit bıvítjük. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás 
egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja 
a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és korrepetálás, valamint a tanári adminisztráció útvesztıiben való 
eligazodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása. Megtalálni az eltérı adottságú tanulók 
számára a lehetıség szerinti legoptimálisabb megoldást annak érdekében, hogy képességeik 
kibontakozhassanak. Továbbá, útmutatás a felzárkóztatás és korrepetálás konkrét kérdéseiben, illetve a 
közoktatásban elıírt tanári adminisztrációs kötelezettségek megismerésében és teljesítésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Tehetséggondozás az iskolában 
A kiemelkedı képességő, tehetséges tanulók. 

• A tehetséggondozás elméleti háttere. 
• A tehetség fogalma, összetevıi: 

az egytényezıs, 
a háromgyőrős, és 
a négyfaktoros tehetségmodell. 
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• A tehetség-kiválasztás, tehetséggondozás napjaink közoktatási rendszerében. 
• A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései: 
      a pedagógus, 
      az iskola, és 
      a mővelıdésügy szemszögébıl. 
• Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai bánásmódot igénylı tanulók. 
• A hátrányos helyzető, a lassabban tanulók felzárkóztatása, korrepetálása. 
• A tanulmányi szempontból hátrányos helyzetőek: 
      az iskola környezete, 
      a személyi feltételek, 
      a település jellege miatt, 
      a családi mikrokörnyezet miatt. 
• A tanári adminisztráció 
      idıszakos, és folyamatos adminisztrációs kötelezettségek gyakorlati kérdései. 

 
Évközi tanulmányi követelmények 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény idevágó paragrafusai. 
• Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás új felfogása és lehetıségei. Budapest. 
• Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Révész Géza (1918): A tehetség korai felismerése. Budapest. 
• Harsányi Imre (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest. 
• Falus Iván ((2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika APC-Stúdió, Gyula 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2010): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 
• http://www.tehetsegpont.hu 
• http://geniuszportal.hu 

 
 

MPP 1292 Portfólió 
Tantárgy felelıse: 
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L: 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
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Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

ZV 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Záró vizsga jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári szakdolgozat egyik elemének, vagyis a portfóliónak a tanári mesterszak során végzett gyakorlati 
tevékenységek értékelésében kiemelkedı szerepe van. Lehetıséget teremt a hallgató szakmai fejlıdésének 
megismerésére, és munkájának értékelésére. Elkészítése a képzési idı utolsó szemeszterében kötelezı, 
értékelése a tanári záróvizsga részét képezi. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A portfólió a hallgató kompetenciáit bemutató, illusztráló dokumentum, amely tükrözi az egyéni 
kompetenciafejlesztési terv alapján kialakuló, személyenként változó szakmai különbségeket. Azonos 
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kritériumok alapján készülı, mégis egyedi dokumentumokat, önreflexiókat, speciális kompetenciákat 
megjelenítı anyagokat tartalmaz, különös tekintettel a tanári kompetenciák fejlıdését bemutató 
dokumentumokra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

A záróvizsgára a jelölt prezentációt készít, amelyet a záróvizsgán bemutat és megvéd. A prezentáció során 
a jelölt röviden bemutatja a portfólió és a kapcsolódó dolgozat legfontosabb elemeit, hogy a 
vizsgabizottság elıtt bizonyságot tegyen az elsajátított tanári kompetenciákról, ill. a megszerzett 
széleskörő szakmai és pedagógiai tudásáról. A prezentáció idıtartama 8-10 perc, a tartalmi szempontok 
mellett az idıkorlátok betartása, ill. formai (esztétikai és prezentációs-technikai) szempontok is az 
értékelés alapját képezik. 
 
A portfólió elbírálását a Tanárképzési Tanszék és a szaktanszékek közösen végzik a hallgatók számára is 
ismert bírálati szempontrendszer alapján.  
A portfólió érdemjegyét az egyes bírálatok egész számra kerekített számtani átlaga adja. A portfólió 
érdemjegye a szakdolgozat érdemjegyének részét képezi; bemutatását és védését (a kapcsolódó dolgozat 
védésével együtt) a záróvizsga bizottság külön érdemjeggyel értékeli. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p. 
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Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók az egyetemi tanulmányaik idején készült elméleti munkáikat és az összefüggı 
szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataik dokumentációját portfólióban kell összegyőjteniük. 
A konzultációk során a hallgatók a portfólió tematikájának kialakításában, valamint tartalmi kérdésekben 
kapnak rendszeres segítséget. 
A hallgatók a félév során 4 alkalommal kötelesek egyénileg konzultálni a készülı portfólióról. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Összeállításakor a jelöltnek az egyetemi tanulmányaihoz kötıdı produktumait kell újra áttekintenie, abból a 
szempontból, hogy a tanári kompetenciáit igazoló, minıségi munkáit győjtse össze, elemezze, kísérje 
reflexiókkal. E válogatás és elemzés alapja az említett jogszabályban foglalt szakmai kompetencialista, melyet 
tájékoztatásul a jelen tájékoztató mellékleteként közlünk. A dokumentumok kiválogatásában a tanárjelöltet 
támogatják az utolsó féléves gyakorlatot kísérı szemináriumok vezetıi (szaktárgyi és pedagógiai-pszichológiai 
tanításkísérı szemináriumok), a vezetıtanárok és a mentorok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív és rendszeres konzultáció 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p. 
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 Ajánlott félév: 
III/V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A konzultáció a szakdolgozat leadásának feltétele. A hallgató négy alkalommal köteles konzultálni az 
oktatóval elıre egyezetett idıpontban, ahol a szakdolgozat-készítési módszerek mellett sor kerül a 
szakdolgozat szerkezetének és fıbb pontjainak kijelölésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MPP 1299 Tanári záróvizsga 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 
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N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
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Meghirdetés féléve: 
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 Ajánlott félév: 
III/V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsga alapelve a reflektív folyamat ösztönzése, a továbbfejlıdés irányának kijelölése. A záróvizsga 
célja, hogy a hallgatók rendszerezzék addigi, tanárszakon szerzett ismereteiket, valamint elkészítsenek egy 
olyan dokumentumot, mely a tanári pályára felkészülésük folyamatát nyomon követi, illetve a szóbeli vizsgán 
a tanultak alkalmazásával reflektáljanak erre a fejlıdési folyamatra, ezáltal reflektív szemléletük fejlıdjön. 
Emellett a szóbeli vizsga célja a képzési folyamat lezárása, visszacsatolás a tanulási folyamat 
eredményességérıl és a továbbfejıdés lehetıségeirıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MPP 2114 Független (egyházi és alternatív) iskolák hazánkban és külföldön 
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Edit 
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Kötelezıen 
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Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák 
beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai 
koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a 
hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel, az alternatív, a független iskolákban folyó 
pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. A kurzus során 
arra törekszünk, hogy az elméleti megalapozást követıen a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek az 
alternatív iskolák mőködésérıl az intézménylátogatások segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
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A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

• A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Klein Sándor, Soponai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kft. Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 
Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 

• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk, és mit akarunk? SDG füzetek – 1. Budapest. 
• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 

29-41. 
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 MPP 2116 Drámapedagógia a tanításban 
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 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Hallgatók megismertetése a drámapedagógia alapjaival, kialakulásával, irányzataival annak alkalmazásával 
a tanításban Tréning formájában megismerkednek a különbözı dramatikus gyakorlatokkal, játékokkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A drámapedagógia története, irányzatai, alkalmazása 
A dramatikus gyakorlat fogalma, típusai, Improvizáció, szimuláció, globális szimuláció falu játék. 
A különbözı tantárgyak (idegen nyelvek, történelem, magyar irodalom, magyar mint idegen nyelv) tanítás 
módszertanának összekapcsolása a drámapedagógiai eljárásokkal 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• G., Bolton (1993): A tanítási dráma elmélete. Színházi füzetek V., Budapest. 
• Elıd Nóra (1997):Multi kultúra- Drámajátékok Másképp Alapítvány, Budapest. 
• Molnár Andrea (2001): Idegennyelvtanítás-másképpen (?) Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. 

Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest. 
• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma Pedagógia Pszichológia Pedellus. Tk. Debrecen 
• Trencsényi László (szerk.) (1993): Reformpedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, 

Budapest. 
 
 
 

MPP 2117 Hátrányos helyzető tanulók az iskolákban 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az iskolai sikertelenségek sorozata mögött húzódó 
tényezıkbe, és abba hogy mit tehetne együtt az oktatásügy és a szociális szféra a helyzet javítása érdekében. A 
hallgatók tanulják meg a kérdést komplex módon átlátni, a felmerülı problémákat összefüggéseiben 
megvizsgálni. Integráló pedagógusként képesek legyenek interaktívan több szinten kommunikálni, 
befolyásolni, aktvitásra serkenteni, katalizáló, segítı attitőddel különféle, a saját személyiségéhez illeszthetı 
fejlesztési eljárásokat kiválasztani. Továbbá tudjon együtt gondolkodni, kooperatív munkát végezni a 
kollégákkal, szülıkkel és más szakemberekkel. A tantárgy oktatása során arra is törekszünk, hogy a hallgatók 
részletesebben megismerkedjenek a törvényi meghatározáson kívül esı sajátos nevelési igényő tanulókkal, 
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azokkal akik sajátos bánásmódot igényelnek a tanórán és azon kívül is, úgy mint például: lassú tanulók, a 
tehetséges tanulók, a hátrányos helyzető tanulók, a védelembe vett tanulók, a nehezen nevelhetı különc vagy 
deviáns tanulók.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Témakörök 
• A tanulók közötti különbségekrıl és a különbségek természetérıl 
• Az integráció, inklúzió 
• Integrációs stratégiák 
• Hátrányos helyzető gyermekek 
• A sikeres integráció megvalósulásának fontos elemei, gyakorlati tapasztalatok 
• Néhány sikeres hátránykezelési stratégia 
• Hátrányos helyzető tanulók továbbtanulásának támogatása 
• Veszélyeztetett gyerekek 
• A fiatalkori bőnelkövetés kialakulásához vezetı veszélyeztetı tényezık, zavarok 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István – Torgyik Judit (szerk. 2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest 
• Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükséglető gyermekek és fiatalok integrált nevelése, 

oktatása. In.: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar, Budapest 

• Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola, együttmőködı iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz. 32-40. 
Ajánlott irodalom: 

• Veczkó József (2002): Gyermek- és ifjúságvédelem. APC – Stúdió, Gyula 
 
 
 

MPP 3115 Alternatív pedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai 
alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a 
pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink 
megismerkedjenek a hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel és a reformpedagógiai 
iskolák gyakorlatával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
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Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Szóbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Klein Sándor, Soponai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kft. Budapest. 
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 
29-41 
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MPP 3116 Egyházi iskolák 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 
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MPP 4106 Kisebbségpedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekkel rendelkezı 
hallgatók részletesebben megismerkedjenek a kisebbségekhez tartozó csoportok helyzetével társadalmunkban. 
A tantárgy alapvetı célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inter- és multikulturális nevelés egyes 
kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, ismerjék meg fejlıdését, és tisztán lássák, hogy mitıl lesz egy oktatási 
intézmény kulturálisan érzékeny, vagyis választ kapjanak arra, hogy mi teszi az iskolát inter- vagy 
multikulturálissá. Törekszünk arra, hogy felkészítsük hallgatóinkat a diszkriminatív megnyilvánulások 
kivédésére és megelızésére, arra, hogy mit tehetnek a gyakorlatban az elıítéletes viselkedés ellen. Gyakorlati 
példák elemzésével segítjük a jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetıségeinek 
megismerését és elemzését. Mindemellett fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat a saját elıítéleteik 
legyızésére, vagyis arra, hogy képesek legyenek önnevelésre és tanuljanak meg folyamatos önvizsgálatot 
tartani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy 

- megismerje és értse a különbözı kultúrák értékvilágát; 
- megismerje a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális keveredésre vonatkozó kutatások fıbb 

eredményeit és a legfontosabb elméleti megközelítéseket; 
- megismerje az enkulturációra, különösképpen a kulturális identitás kialakulására vonatkozó kutatások 

fıbb eredményeit; 
- megismerje a hazai kisebbségek fıbb jellemzıit, jogaikat, a kisebbségpedagógiával kapcsolatos jogi és 

szakmai dokumentumokat 
megismerje és értse a sztereotípiák, elıítéletek mőködését, és megismerjen olyan nevelési módszereket, 
amelyek gyengítik az elıítéleteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

A hallgató aktív részvétele a foglalkozásokon 
Intézménylátogatásokról reflektív jegyzıkönyv elkészítése 
A kisebbségekkel kapcsolatos dolgozat beadás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bodonyi Edit (1999):  Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-tıl napjainkig. ELTE BTK, Pro 

Educatione Gentis  Hungariae Alapítvány, Budapest, 37-77. 
• Bodonyi Edit – Kovács Anna – Müller Rodica – Vámos Ágnes: Kisebbségi népismeret oktatása a 

nemzetiségi iskolákban. 1-2. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz. 23-34. p., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 
10. sz. 41-50. p. 

• Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat, Budapest 
• Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom - 

interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány 
körébıl. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.  

Ajánlott irodalom: 
• Forray R. Katalin – Hegedős T. András  (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy 

innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem 
tudsz.” NCsT Kiadó, Budapest, 59-77. 

• Paveszka Dóra – Nyíri Pál (2006):  Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: 
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Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest, 129-171.   
 
 
 

MPP 4107 A neveléstudomány szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Borosán Lívia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L:  

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Borosán Lívia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 
Portfólió 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók bevezetést kapjanak a pedagógiai szaknyelvbe, gyakorlatot szerezzenek szakmai szövegértésben, 
szövegprodukciókban. Ennek keretében megismerkedjenek a neveléstudományok, a modern 
társadalomtudományok legfontosabb nemzetközi irányzataival, fogalmi rendszerével, terminusaival, az ezeket 
közvetítı szakfolyóiratokkal 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók váljanak nyitottá a neveléstudományi szakszövegek befogadására és használatára. Legyenek 
képesek a szakmai kifejezések nyelvi-logikai és filozófiai analízisére. Ismerjék a fontosabb szaknyelvi 
fogalmak releváns alkalmazási területeit, szerezzenek jártasságot mind a fogalmak, mind az alkalmazási 
területek felkutatásának mechanizmusaira.  
Legyenek képesek neveléstudományi szakszövegek olvasására és alkotására, valamint váljanak képessé ezen 
ismereteiket pedagógiai munkájuk során alkalmazni, kamatoztatni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Neveléstudományi szakkifejezések értelmezése. 
• Szakmai szöveg értelmezése - képzeljük el, hogy egy adott szakirodalom szövegét, nem 

neveléstudományi szakemberekbıl álló csoport számára „lefordítjuk”. 
• Szakmai szövegek szaknyelvi kritikájának fejlesztése: szakmai fogalmak kiemelése - értelmezése, 

adekvát-e az alkalmazásuk, segítik-e a megértést, találunk-e a szakkifejezések mellett értelmezést, 
elfogadjuk-e az író által használt értelmezést, más kontextusban milyen értelmezését ismerjük… 

• Az absztrakt fogalmának értelmezése, megismerkedés az absztrakt követelményeivel 
• Egy szakdolgozat (régebbi szakdolgozat vagy jövıbeni is lehet) 1 oldalas absztraktjának elkészítése. 
• A recenzió fogalmának értelmezése, megismerkedés a recenzió követelményeivel. 
• Egy min. 25 oldalas anyag (tanulmány, könyv fejezet) recenziójának elkészítése. 
• A félév során ki kell választani 1-2 elıadást, az ott hallott szakkifejezéseket össze kell győjteni, majd egy 

min. 10 elembıl álló keresztrejtvényt kell készíteni belıle. A keresztrejtvények megfejtése. 
• Betőrendes katalógus készítése – rövid értelmezéssel -, a félév során megismert szakkifejezésekbıl. 

Követelmény: 
Az órákon való aktív részvétel,  
Az óra munkához kapcsolódó önálló feladatok elvégzése, portfólióba rendezése, határidıre történı 
leadása, 
A félév utolsó óráján prezentálás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Pedagógiai folyóiratok, konferenciakötetek 
• Az oktató saját feladatlapjai 

Ajánlott irodalom: 
• Pedagógiai folyóiratok 
• Bábosik István – Koncz István (2008) (szerk.): A szociális életképesség megalapozása az iskolában. PEM 

Tanulmányok –IX. Budapest 
• Bábosik István (1993): A spontán kirekesztıdés, mint iskolai ártalom In.: Új Pedagógiai Szemle 
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• Bábosik István (2004): Neveléselmélet, Osiris Kiadó, Budapest 
• Csapó Benı (2008): A tanulás dimenziói és a tanulás, ill. A tudás és a kompetenciák, Educatio, Budapest, 

Eepa.oszk.hu/01500/01551/00044/pdf/712.pdf 
• Nahalka István: Konstruktivizmus és tartalomfejlesztés ftp://ftp.oki.hu/download/.../Tankonyvdialogusok-

II-09.pdf 
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11.1.6. Mintatanterv tanító, - óvodapedagógus, - szociálpedagógus,- andragógus,-  
gyógypedagógus diplomára  épülı tanári mesterképzési szakos hallgatók számára 

(levelezı képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT 

 TÖRZSTÁRGYAK 

K Kognitív folyamatok fejlıdése és 
fejlesztése 

MPPL 
4100 

 10/é/2   

K 
Család és iskola a változó 
társadalomban 

MPPL 
4101 

 10/v/2   

K Személyiség- egészségpszichológia 
MPPL 
4102 

 10/v/2   

K A személyiség alakulása 
MPPL 
4103 

MPPL 
4102 

 10/é/2  

K Alternatív pedagógia 
MPPL 
3115 

 10/v/2   

K Egyházi iskolák 
MPPL 
3116 

  10/v/2  

K Kisebbségpedagógia 
MPPL 
4106 

  10/é/2  

K A neveléstudomány szaknyelve 
MPPL 
4107 

 10/é/1   

K Szakdolgozat 
MPPL 
1294 

   0/zv/5 

       
       
 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga 
MPPL 
1290 

   0/zv/0 

       
20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, óraelemzés (egyik 
szak) 

MPPL 
1277 

   75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPPL 
1276-1 

   15/é/4 

K Tanításon kívüli iskolai tevékenységek 
MPPL 
1285 

   45/é/5 

K Portfólió szeminárium 
MPPL 
1293 

   5/é/5 

       
       
 Összesítés:      
       
       

 
 Összesítés:   50/9 30/6 140/25 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
 

 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 

Összes óraszám 50 30 140 
Vizsgák száma 3 1 0 
Félévközi jegyek száma 2 2 4 
Aláírás 0 0 0 
Záróvizsga jegy 0 0 2 
Összes felkínált kredit 9 6 25 
Javasolt kreditmennyiség    
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11.1.7. Mintatanterv tanár mesterképzési szakon megszerzett MA diplomával (új típusú) 

rendelkezı hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K Felkészülés, tanítás, óraelemzés (egyik 
szak) MPPL 1277   75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPPL 1276-

1 
  15/é/4 

K Portfólió szeminárium MPPL 1293   5/é/5 
K Szakdolgozat MPPL 1294   0/zv/5 
      
 Összesítés:      
      
      
 ZÁRÓVIZSGA      
 Összesítés:   0/0 95/20 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 0 95 
Vizsgák száma 0 0 
Félévközi jegyek száma 0 3 
Aláírás 0 0 
Záróvizsga jegy 0 1 
Összes felkínált kredit 0 20 
Javasolt kreditmennyiség   
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11.1.8. Mintatanterv egyetemi vagy fıiskolai szintő tanári diplomával (régi típusú) rendelkezı 

hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg 
Tantárgy 

Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 
10 KREDITES MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL 

K Alternatív pedagógia MPPL 3115  5/v/2  
K A serdülıkor mentálhigiénéje MPPL 3121  5/v/3  
K Egyházi iskolák MPPL 3116 MPPL 3115  5/v/3 

K 
Sajátos nevelési igényő gyerekek a 
középiskolában 

MPPL 3122 MPPL 3121  5/v/2 

      
      
 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga MPPL 1299   0/zv/0 
      

10 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 
K Komplex iskolai gyakorlat MPPL 1278   135/é/5 
K Portfólió szeminárium MPPL 1293   5/é/5 
      
      
 Összesítés:      

K Portfólió MPPL 1292 MPPL 1293  0/zv/0 
      
      
 ZÁRÓVIZSGA  MPPL 1299    
 Összesítés:   10/5 150/15 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 10 150 
Vizsgák száma 2 2 
Félévközi jegyek száma 0 2 
Aláírás 0 0 
Záróvizsga jegy 0 2 
Összes felkínált kredit 5 15 
Javasolt kreditmennyiség   
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11.1.9. Mintatanterv fıiskolai szintő diplomával (régi típusú) rendelkezı – azonos szakos 

elızménnyel – T/D mesterképzési szakos hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit 

 
Jelleg 

Tantárgy 
Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 
10 KREDITES MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL 

K Alternatív pedagógia MPPL 3115  5/v/2  
K A serdülıkor mentálhigiénéje MPPL 3121  5/v/3  
K Egyházi iskolák MPPL 3116 MPPL 3115  5/v/3 

K 
Sajátos nevelési igényő gyerekek a 
középiskolában 

MPPL 3122 MPPL 3121  5/v/2 

      
      
 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga MPPL 1299   0/zv/0 
      

20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K 
Felkészülés, tanítás, óraelemzés (egyik 
szak) 

MPPL 1277   75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPPL 1276-

1 
  15/é/4 

TANÍTÁSON KÍVÜLI ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK 
K Portfólió szeminárium MPPL 1293   5/é/5 
K Szakdolgozat MPPL 1294   0/zv/5 
      
 Összesítés:      
      

 
      
      
 Összesítés:     
      
      
 ZÁRÓVIZSGA  MPPL 1299    
 Összesítés:   10/5 105/25 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
 

 

Félévek Összesítés 
1 2 

Összes óraszám 10 105 
Vizsgák száma 2 2 
Félévközi jegyek száma 0 3 

Aláírás 0 0 
Záróvizsga jegy 0 2 
Összes felkínált kredit 5 25 
Javasolt kreditmennyiség   
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11.1.10. Mintatanterv bölcsész diplomára épülı - MA vagy régi egyetemi, azonos szakos 

elızménnyel - tanári mesterképzési szakos hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 
MA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT 

 ALAPOZÓ TÁRGYAK 

K A nevelés történeti kérdései – a 
református nevelés története 

MPPL 
1210 

 10/v/2   

K A nevelés elméleti alapjai 
MPPL 
1220 

  10/v/2  

K 
A nevelés és oktatás pszichológiai 
alapjai 

MPPL 
1230 

 10/v/2   

K 
A nevelés és oktatás pszichológiai 
alapjai gyak. 

MPPL 
1231 

MPPL 
1230 

 5/é/1  

 TÖRZSTÁRGYAK 

K A tanulás és tanítás elmélete 
MPPL 
1240 

 10/v/2   

K A tanulás és tanítás gyakorlata 
MPPL 
1241 

MPPL 
1240 

 10/é/2  

K Az iskola belsı világa és a pedagógus 
MPPL 
1221 

 10/é/2   

K 
A pedagógus társadalmi és egyházi 
szakmai kapcsolatrendszere 

MPPL 
1222 

  5/é/1  

K 
A személyiség fejlıdése és fejlesztése 
I. 

MPPL 
1250 

 10/v/3   

K 
A személyiség fejlıdése és fejlesztése 
II. gyak. 

MPPL 
1251 

MPPL 
1230 

MPPL 
1250 

 10/é/2  

K Társas jelenségek az iskolában   
MPPL 
1260 

  10/v/3  

K 
Tanári kommunikáció és hatékonyság 
tréning   

MPPL 
1261 

MPPL 
1260 

10/é/1   

K Konfliktus-megoldási tréning 
MPPL 
1262 

  10/é/2  

K Irányított óralátogatás 
MPPL 
1224 

 5/é/1   

K Egyházi iskolák belsı világa 
MPPL 
1225 

  10/é/2  

K Reflektív gyakorlat 
MPPL 
1226 

  5/é/1  

K Iskolai terepgyakorlat 
MPPL 
1227 

 10/é/2   

K Szakdolgozat 
MPPL 
1294 

   0/zv/5 
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 Összesítés:      

K Tanári záróvizsga 
MPPL 
1299 

   0/zv/0 

       
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK: (1 pedagógia + 1 pszichológia kötelezı, max. 3 vehetı fel) 

KV 
Független (egyházi és alternatív) 
iskolák hazánkban és külföldön 

MPPL 
2114 

   10/é/2 

KV Drámapedagógia a tanításban 
MPPL 
2116 

   10/é/2 

KV 
Hátrányos helyzető tanulók az 
iskolában 

MPPL 
2117 

   10/é/2 

KV 
Sajátos nevelési igényő gyermekek 
oktatása-nevelése 

MPPL 
2211 

MPPL 
1230 

MPPL 
1231 

MPPL 
1250 

MPPL 
1251 

  10/é/2 

KV Deviáns fiatalok az oktatásban 
MPPL 
2213 

   10/é/2 

KV Iskolai mentálhigiéné 
MPPL 
2214 

MPPL 
1250 

MPPL 
1251 

  10/é/2 

KV A humor pszichológiája 
MPPL 
2216 

   10/é/2 

KV 
A szülıvé válás folyamata, különös 
tekintettel a pre- és perinatális 
idıszakra 

MPPL 
2217 

   10/é/2 

       
       
 Összesítés:      

20 KREDITES ÖSSZEFÜGGİ SZAKMAI GYAKORLAT 

K Felkészülés, tanítás, óraelemzés 
MPPL 
1277 

   75/é/6 

K Gyakorlat kísérı szeminárium 
MPPL 
1276-1 

   15/é/4 

K Tanításon kívüli iskolai tevékenységek 
MPPL 
1285 

   45é/5 

K Portfólió szeminárium 
MPPL 
1293 

   5/é/5 

       
       
 Összesítés:      
       

BA KÉPZÉS KERETÉBEN PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI MODUL - ELİFELTÉTEL 

K 
A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati 
alapjai 

BPPL 
1211 

  10/é/2  

K Pályaismeret, pályaorientáció 
BPPL 
1212 

 10/é/3   
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K A gyermek fejlıdése és megismerése 
BPPL 
1210 

  10/v/3  

K Önismereti és pályaorientációs tréning 
BPPL 
1213 

 10/é/2   

       
       
 Összesítés:   95/20 95/21 220/41 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 
Összes óraszám 95 95 220 
Vizsgák száma 4 3 0 
Félévközi jegyek száma 6 8 12 
Aláírás 0 0 0 
Záróvizsga jegy 0 0 2 
Összes felkínált kredit 20 21 41 
Javasolt kreditmennyiség    
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11.1.11. Tanári mesterképzési szak tantárgytematikái  

(levelezı képzés) 
 

BPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
I/II. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a tanárképzés elıkészítése azon hallgatók számára, akik tanárszakot szeretnének választani, 
ehhez kapcsolódó célja, hogy megismerjék a tanár szakos tanulmányokhoz szükséges alapvetı ismereteket és 
fogalmakat, az iskolai, tanári feladatokat, a pedagógushivatás sajátosságait. 
Másodlagos célja, hogy a képzési szakasz kezdetén bevezesse a tanárképzés iránt érdeklıdı hallgatót a képzés 
végén pályaalkalmassági szőrıként szolgáló portfólió készítésének alapelveibe és módszereibe. 
A célok eléréséhez a következı területekre koncentrál: a hallgatók tanári mesterséggel kapcsolatos nézeteinek 
feltárása, reális pályakép kialakítása. Az MA szintő tanulmányokhoz szükséges eszközök megismertetése. 
Bevezetés a szakirodalom feltárásába, feldolgozásába, az információs és kommunikációs technikák 
használatába valamint az egyszerőbb kutatások gyakorlatába. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az önfejlesztés megtervezése. A portfólió. 
A tanári mesterségrıl, a tanításról, a tanulásról vallott nézetek, meggyızıdések feltárása, reflektív 
megközelítése. 
A pedagógia alapfogalmai: nevelés, oktatás, szocializáció, iskola. 
A pedagógus. A reflektív tanulás. 
A pedagógiai szakirodalom használata. 
A pedagógiai kutatás módszerei. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
A kurzus értékelése portfólióval történik, melynek elemei a következık: 
Elızetes kompetenciák felmérése. 
Tanulmányi terv készítése. 
Könyvtárhasználat, kézikönyvek használata, internetes keresés: bibliográfia összeállítása egy adott téma 
alapján. 
Egy választott tanulmány feldolgozása: a tanulmányban használt fogalmak jegyzéke, a fogalmak jelentése, 
absztrakt és összefoglaló készítése. 
Recenzió írása egy, a bibliográfiából kiválasztott mőrıl. Egy kisebb kutatás megtervezése, lefolytatása, 
beszámoló készítése. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (szerk.) (2004): Bevetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 
• Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat ELTE PPK, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatásmódszertani kiskönyvtár III. Gondolat 

Kiadói Kör, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és 
dokumentumok készítéséhez. BIP. Budapest. 

• Golnhofer Erzsébet –Nahalka István (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 
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BPPL 1212 Pályaismeret, pályaorientáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók neveléstörténeti források, napjaink neveléstudományi kutatásainak 
eredményeit reprezentáló szakirodalom, valamint saját iskolai tapasztalatok értelmezése révén alakítsák ki saját 
gyermek- pedagógus- és iskolaképüket, így a tantárgy járuljon hozzá, hogy a tanári pályára készülı hallgató 
reflektív szemlélettel tekintsen az iskola belsı világára, önmagában reális pályaképet tudjon kialakítani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános pedagógiai képességek fejlesztése. 
Pályaismeret, szakma, mesterség, hivatás. 
Motivációk, elvárások az iskola világában – a valóság, lehetıségek az iskola világában. 
A pálya mítoszai, szerepcsapdák, idealizált tanárszerep-meghatározások. 
Az iskola arculata, szervezete, külsı-belsı kapcsolatrendszere.  
A szerepfelfogás pontosítása, reális pedagóguskép kialakítása. 
A pedagógus kapcsolatrendszere (tanulókkal, szülıkkel, kollégákkal, hivatalokkal, intézményekkel). 
A tanári mesterség összetevıi, a nevelı-oktató munka természete. 
A tanári szerep dimenziói, a tanári szerep gyakorlása során felmerülı szerepelvárások és fellépı 
szerepkonfliktusok 
A tanári önreflexió szerepe a pályán maradás és a pályán való szakmai fejlıdés folyamatában. 
A szakmai munkaközösségekben folyó munka, az elemzı-reflektáló pedagógus attitőd kialakítása, fejlesztése. 
A pedagógushivatás etikai kérdései. 
Pedagógus az egyházi iskolában, alternatív iskolában. 
Tanárprofilok, személyes életutak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a  foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.) (2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest, 115-134. o. 
• Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépı hallgatók nézeteinek feltárási lehetıségei. 

Pedagógusképzés, 3. sz. 23-43. o. 
• Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. 2., bıvitett kiadás Gondolat Kiadó  ELTE PPK 

Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Bíró Endre (2000): Jogok az iskolában? Pedagógus továbbképzés, módszertani, inform. kp. Kht., 

Budapest 
• Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára, Országos 

Református Tanáregyesület, Budapest 1998. 
• Hoffmann Rózsa (szerk.) (2003): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és 

dokumentumok készítéséhez. BIP, Budapest. 
• Gombocz János (2004): Egy tanári szakma csendes válsága és bizonytalan útkeresése. Mester és 

tanítvány, 4. sz. 64-69. o. 
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MPPL 1210 A nevelés történeti kérdései – a református nevelés története 
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 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak történeti szempontú elemzésével a 
hallgatók kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez és történeti ismeretinek bıvüléséhez járul hozzá. A tantárgy 
célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a különbözı korok nevelési eszményeinek, módszereinek, az oktatás 
helyzetének, fejlıdésének, problémáinak kritikus, történeti szempontokat figyelembe vevı elemzésére, 
értelmezésére. A kurzus az emberi társadalom fejlıdéstörténetének egymást követı korszakaiban követi 
nyomon a mai oktatásügy és pedagógia problémáinak változását, történeti megjelenését és aktuális elemzését. 
Az ezekkel való megismerkedés egyrészt elısegíti a hallgatók történeti szemléletmódjának, kritikai 
gondolkodásának fejlıdését, másrészt arra ösztönzi ıket, hogy saját nevelésfelfogásuk kialakulása, kialakítása 
során is igényeljék a reflektív viszonyulást. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat 
hozzásegítse a tanárképzés más tárgyaiban is megjelenı fogalmak és szakkifejezések pontos, szakszerő 
használatára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ókori nevelés eszményeinek és intézményeinek változásai. Folyamvölgyi kultúrák, írnokképzés. 
Arisztotelész, Platón, Szókratész felfogása a nevelésrıl. Iskoláztatás az ókori Görögországban és Rómában. 
Középkor: Szent Ágoston gyermekképe. Klerikus nevelés, az iskoláztatás kezdetei, iskolatípusok. A középkori 
egyetemek, a mőveltség rendszere. Világi nevelés a középkorba: céhek, lovagok. A magyar iskolák születése. 
Reneszánsz embereszmény – reneszánsz nevelés. Humanista gondolkodók a nevelésrıl. A városi iskolák 
kialakulása. Reformáció és reneszánsz kapcsolata. A világi értelmiség kialakulása. 
A reformáció nevelésügye. Luther, Kálvin, Melanchton. A református kollégiumi rendszer. Új iskolatípusok. A 
wittenbergi tanrendszer. Református kollégiumok Magyarországon. Comenius és Apáczai Csere János. Az 
ellenreformáció nevelésügye. Jezsuita oktatás. Ratio Studiorum. Pázmány Péter, nagyszombati egyetem. 
Korai felvilágosodás: Locke, Bacon, Helvetius. A felvilágosodás hatása a neveléstudományra és az 
iskolaügyre. A pedagógia tudománnyá válása. Herbart. Rousseau felfogása a gyermekrıl. Emil. Rousseau 
hatása a pedagógiai gondolkodásra. Pestalozzi. 
A modern európai közoktatási rendszerek kialakulása. A magyar oktatásügy alakulása a reformációtól az 
Eötvös-féle népiskolai törvényig. A Ratio Educationis. 
A XIX. század legfontosabb gondolatai a nevelésrıl. A reformpedagógia filozófiai gyökerei. Dewey, Waldorf, 
Freinet, Montessori, Jenaplan. Magyar reformpedagógiai kezdeményezések. 
Az elméleti pedagógia legfontosabb irányzatai a XX. században. A szellemtudomány, a kultúrpedagógia és a 
neokantiánusok hatása a pedagógiára. Szociológiai és pszichológiai elméletek hatásai. 
A magyar pedagógia és iskolaügy alakulása 1848-tól 1945-ig. Eötvös József, Klebelsberg, Fináczy, Prohászka, 
Imre Sándor. Oktatási törvények.  
A magyar oktatásügy alakulása 1945-tıl 1989-ig. Oktatási törvények. A posztmodern ember születése – 
nevelési kérdések és problémák az ezredfordulón. Az egyházak szerepe a mai oktatásügyben.  
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
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történetébe. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet. Szöveggyőjtemény. Osiris 

Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk és mit akarunk? SDG Füzetek. Budapest. 
• Balogh László (1996, szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona Kiadó, Budapest. 
• http://www.ppk.elte.hu/reformpedagogia/  
• Németh András – Skiera, E. (2000): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest. 
• Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 
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 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Nagy József (2004): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kozma Tamás– Perjés István (szerk.)(2008): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai 
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Bizottsága, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kron, Friedrich W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. A gyermekkor változó színterei. 

Eötvös József Kiadó, Budapest. 
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Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, tartalmai a párhuzamosan futó komplex iskolai gyakorlathoz illeszkednek, az annak 
során történı iskolai megfigyelések, egyszerő vizsgálatok elméleti megalapozását szolgálják. A kurzus 
legfontosabb célja a hallgatók tudatos pályaválasztásának elısegítése, irányítása, melyet az iskola 
mőködésérıl, a tanár- és diákszereprıl vallott, korábban kialakult nézeteik tudatosításával, ismereteik 
bıvítésével, és mindezeknek a komplex iskolai gyakorlat keretében tervezett iskolalátogatások 
összekapcsolásával kíván elérni. Ezen belül a kurzus célja, hogy a hallgatók megelızı ismereteiket, valamint 
tanulóként szerzett tapasztalataikat bıvítve és tudatosítva kialakítsák saját nevelésfelfogásukat. 
Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola mőködési folyamatait és a magyar közoktatás 
rendszerét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Társadalmi kihívások és oktatás. Az Európai Unió közoktatási kultúrája és szabályozási gyakorlata. Az 
oktatás társadalomi-gazdasági összefüggései, az iskolarendszer és az oktatás társadalmi 
meghatározottsága.  

• Az iskola feladatai és lehetıségei az esélyegyenlıtlenség csökkentésében és a társadalmi kohézió 
fejlesztésében. 

• Az egyházi oktatás helyzete, rendszere. 
• A családi és iskolai nevelés funkcióinak változásai. A család és az iskola kapcsolatának jelentısége; a 

kapcsolattartás tartalma, formái. 
• A gyermekkor és ifjúkor változásai. Az ifjúsági kultúra kérdései. 
• Az iskola mint szervezet és kulturális közeg. A kultúraérzékeny iskola jellemzıi; pluralizmus és szakmai 

autonómia. 
• Az iskola belsı szerkezete, felépítése. 
• Az iskola külsı kapcsolatai, partnerei. A protestáns iskolák sajátos közösségszervezı megoldásai 

(kollégium, diáktisztségek, diákönkormányzat). 
• Az iskola dokumentumai. Alternativitás a közoktatásban. 
• A tanár-diák kommunikáció sajátosságai. 
• Az iskolai közösség. Csoportfolyamatok az osztályban. 
• Konfliktuskezelés az iskolában. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. Okker Kiadó, Budapest. 
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• Kovács Zoltán – Perjés István (2002) (szerk.): Életvilágok találkozása. Aula Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös Kiadó, Budapest.  
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Perjés István (2003): Az iskola mítosza. Aula Kiadó, Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Okker Kiadó, Budapest. 
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módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a pedagógus kapcsolatrendszerének feltárása és az egyes viszonyulások jellegzetes 
problémaköreinek bemutatása. A kapcsolatrendszer kiépítése a pedagógus etikai értékrendszerének tükre; a 
diákkal, a szülıvel és a kollégával csak szilárd etikai alapokról, etikai kódex ismeretével és betartásával lehet 
megfelelı együttmunkálkodási formát kialakítani. Mindenféle kapcsolatban a pedagógus legfontosabb 
jellemzıje a tisztelet kell, hogy legyen; tisztelni kell a diák emberi jogait, a szülıi szerep prioritását, és a 
kollégák szakmai-emberi értékeit. Szükséges a pedagógus önismeretének és lelkiismeretének állandó 
fejlesztése, de az önkritika mellett nem feledkezhetünk meg a pedagógus önbecsülésérıl sem. A jó társadalmi 
kapcsolatok alapja minden esetben a harmonikus személyiség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A kapcsolatteremtés általános alapjai. A pedagógus kapcsolatainak normái: tisztelet, mértékletes 
tartózkodás, szerénység. 

• A pedagógus és tanítványa közötti kapcsolat, külsı és belsı jellegzetességei: empátia, példamutatás és 
szeretet. 

• Komplexitás a tanár-diák viszonyban. 
• Tanár-diák-szülı: együttnevelés és együttgondolkodás. 
• Iskolai és iskolán kívüli kapcsolattartás a szülıvel. 
• Munkakapcsolat, együttmőködés a tanártársakkal. 
• A tanár kapcsolatrendszere az iskolán kívül; társadalmi szervezetek, felettes hatóságok, egyesületi élet. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Makkai Sándor (1940): Magyar nevelés – Magyar mőveltség. A Székely Egyetemi és Fıiskolai Hallgatók 

Egyesületének Kiadása. Budapest. 
• Keresztyén gyermeknevelés – Szemelvények (1992) Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Perjés István (2003): Az iskola mítosza – Az iskola társadalompedagógiai értelmezése. Aula, Budapest. 
• Halász Gábor - Lannert Judit (2006): Jelentés a közoktatásról. OKI, Budapest. 
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• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 
Budapest. 

• Perjés István (2009): Az iskola társadalomformáló szerepe – a válság parafrázisai. Pedagógiai Mőhely. 2. 
52. 

• Horváth Kinga (2009): Az iskolai szervezet klímája. Új Pedagógiai Szemle. 4. 43. 
• Bognár Mária (2002): Partnerség iskolán innen és túl – Esettanulmány Ózd és térségébıl. OKI, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elméleti és gyakorlati kurzusokon elsajátított didaktikai és szakmódszertani ismeretek alapján irányított 
óralátogatások keretében szerzett tapasztalatok megvitatása és kiértékelése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A tanítási óra tartalma, az óra helye a tanítási folyamatban 
• A tanítási óra belsı formája 
• A tanítási óra szerkezete, felépítése 
• A tanítási óra külsı formája 
• Szervezeti formák, módszerek, eszközök 
• A tanár egyénisége, magatartása 
• A tanulók viselkedése, magatartása 
• Általános kép a tanítási óráról és az osztályról 
• Fegyelmezés a tanítási órán, fegyelmezési módszerek 
• Konfliktus-kezelési technikák a tanórán 
• A tanulói munka és teljesítmény értékelése 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozásokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária. (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 

 
 
 
 



 

| 1182 | 

 

MPPL 1226 Reflektív gyakorlat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Borosán Lívia 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 5 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Borosán Lívia 
 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Reflexió 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári gondolkodás és gyakorlat elemzı formája, olyan stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelı 
tevékenység folyamatos önellenırzését és ezen alapuló fejlesztését. A reflektív tanítás két irányát 
különböztethetjük meg: a tanulók, a tanulócsoport történéseire, illetve a tanár saját személyére, nézeteire és 
tevékenységére irányuló reflektív gyakorlatot. A reflektív tanítás a reflektív gondolkodás speciális szakmai 
képességén alapszik. A reflektív gondolkodás magában foglalja a racionális elemzés, a racionális választás 
képességét és a választások felelısségének vállalását. A kurzus célja ennek kialakítása és elmélyítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• az elızetes tapasztalatokon alapuló értékek, elıfeltevések rendszerezése, 
•  a reflektív gondolkodás és gyakorlat kialakítását elısegítı képességek, attitődök fejlesztése: 
• az önelemzı képesség, 
• a nyitott-rugalmas gondolkodás képessége, 
• a szituációk több szempontú elemzésének képessége. 
• A reflektív tanítás logikusan felépülı – komplex – rendszerének elemei: 

Reflektív tanítás. Az oktatási-nevelési dilemma felismerése, 
A dilemma azonosítása a hasonló-szokásos és az új-egyedi szituáció figyelembevételével, 
A dilemma meghatározása és lebontása, 
A dilemma elemzése, megoldási módok felállítása és szelektálása, 
Az optimálisnak tőnı megoldás kiválasztása a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása 
alapján, 
A megoldás módszertani kivitelezése a pedagógiai tevékenység során. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2001a): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Falus Iván – Báthory 

Zoltán (1998, szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris Kiadó, Budapest. 213-234. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Falus Iván (2001b): A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A 

pedagógusok pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 13-27. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. (Az oktatási folyamat, Réthy Endréné) 222-223. (A reflektív gyakorlat, Falus Iván) 95-98. (Az 
önértékelés, reflektív gondolkodás szerepe, Szivák Judit 497-500.) 
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Szemináriumi 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az iskolai gyakorlat alapvetı célja a hallgató széleskörő tájékozódása és tapasztalatszerzése a közoktatási 
intézményekben folyó munkáról, valamint az addig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteinek 
gyakorlati tapasztalatok alapján történı rendszerezése és rögzítése, az iskola belsı világának megismerése. A 
tárgy alkalmat teremt arra, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a pedagógiai interakciókba, gyakorlatban is 
megismerjék a nevelés, oktatás és értékelés feladatait, funkcióit, lehetıségeit, továbbá hogy a elısegítse a 
tudatos pályaválasztást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az intézmény elhelyezkedése; földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontú vizsgálata, az iskola 
finanszírozása. 

• Az iskola felépítése, szerkezete; az intézmény vezetıi, a tantestület, munkaközösségek, segítı személyzet, 
stb. 

• Az iskola hagyományai, céljai, sajátosságai, dokumentumai (SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, 
Házirend, napló, stb.). 

• Az iskola épületei, terei, berendezése, felszerelése. 
• A diákok. Diákélet: diákönkormányzat, önképzıkör, diákújság, rádió, szakkörök, énekkar, sport, 

versenyek, rendezvények. stb. 
• Tanár-diák kapcsolat. 
• Az osztályfınök. 
• Az iskola és a család együttmőködése, ennek keretei, szervezeti formái. 
• Család- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzető tanulók, sajátos nevelési igényő tanulók; életútkövetés. 

Felvételi eljárás, továbbtanulás. 
• Napközi, kollégium, táborok, testvériskola. 
• Református iskola 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlat megfigyeléseinek vizsgálatainak leírása a portfólió eleme. 
Ennek megválasztható részei: 

• Tanórai megfigyelések leírása, elemzése. 
• Tanulókkal és pedagógusokkal készített interjúk elemzése, ezek alapján esettanulmány. 
• Elemzés az oktató - nevelı - képzı intézmény felépítésérıl, céljairól, dokumentumairól, munka 

szervezésérıl, hagyományairól, eredményeirıl, mőködésérıl. 
• A nevelıtestület munkájának megismerése, részvétel órán kívüli tevékenységekben, errıl jegyzıkönyv. 
• A diákok, pedagógus tevékenységének nyomon követése, kapcsolódó szakkörök, önképzıkörök, 

diákkörök valamint a diákönkormányzat tevékenységének megismerésérıl készült jegyzıkönyv. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A fogadó intézmény alapvetı dokumentumai: SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, Házirend, 

tantárgyfelosztás, órarend, osztálynapló, szabályzatok, Alapító Okirat, stb. 
• Nemzeti Alaptanterv, érvényes kerettanterv/ek 
• Kósáné Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. IFA, Budapest 
• Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 
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• Németh András - Boreczky András (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani kiskönyvtár I. Gondolat Kiadói 

Kör, Budapest 
• Hajdú Erzsébet (2003 szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és dokumentumok 

készítéséhez. BIP, Budapest 
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Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során a hallgatók eddig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteire építve az oktatáshoz 
kapcsolódó ismereteket bıvítjük, megalapozzuk a szemináriumi gyakorlati tevékenységeket. Célja a hallgatók 
gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári 
szerepvállalásra. Emellett célja a hallgatók oktatási folyamatról kialakított szemléletének formálása, 
módszertani repertoárjának kialakítása, a kompetenciák fejlesztését elıtérbe helyezı, differenciált oktatási 
folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, hatékony tanulást segítı, korszerő 
tanulási környezet kialakításához kapcsolódó elméleti ismeretek nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanítás és tanulás. Tanuláselméleti koncepciók, ezek pedagógiai konzekvenciái, megjelenése az iskolai 
gyakorlatban. 
A tanulás tanítása, a tanulás didaktikai értelmezése. Tanulási stratégiák, stílusok, technikák. A gondolkodás 
tanítása. 
Tanulás és motiváció. Motivációs elméletek, motiváció és tanulói énkép kapcsolata. 
A tananyag változásai, fejlıdése. A tananyag kiválasztás kérdései ma, a tudás társadalmi meghatározottsága. A 
kompetencia fogalma, értelmezése. A transzfer értelmezése. 
Az oktatás célrendszere és a tanítás tervezése. Taxonómiai rendszerek. A Bloom-féle taxonómiai rendszer. Az 
oktatás dokumentumai. 
Pedagógiai tervezési feladatok: A tanterv. Tantervi mőfajok és típusok. A NAT. Helyi pedagógiai program, 
helyi tanterv. Tanterv Magyarországon és Európában. A rejtett tanterv. Tanmenet, tematikus terv, óraterv, 
projektterv, epochális tervezés. 
A tanulók megismerésének általános kérdései. Fı fejlıdési szakaszok. Differenciálás, integráció, inklúzió. A 
differenciálás speciális célcsoportjai: Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai 
bánásmódot igénylı tanulók. A hátrányos helyzet. Az iskolai szorongás. 
A tehetséges tanulók. A tehetséggondozás elméleti háttere. A tehetséggondozás modelljei Magyarországon és 
Nyugat-Európában. 
A tanulást segítı környezet kialakítása. Iskolai tér, eszközök és módszerek 
Szervezeti keretek, szervezési módok, munkaformák, módszerek. Új eljárások az oktatás szervezésében: 
kooperatív tanulás, team-teaching, individualizált munkaformák, projekt. A módszerek kiválasztásának 
alapelvei. Tanári vezetésre épülı módszerek: Elıadás, magyarázat, szemléltetés. Tanulói tevékenységre épülı 
módszerek. Kooperatív tanulás. Kooperáció, verseny, játék. 
A taneszközök változásai. Digitalizált tananyag. Számítógép használata az oktatásban. A taneszközök 
kiválasztásának alapelvei. 
Értékelés. Diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. A teljesítmények mérése. Az érvényesség és 



 

| 1185 | 

 

megbízhatóság. Önértékelés fejlesztése. Kutatás az oktatásban és az eredmények felhasználása a mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika. APC-Stúdió, Gyula. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Golnhofer Erzsébet – M. Nádasi Mária (1993): Készülünk a vizsgáztatásra. Korona, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• http://www.kre.hu/moodle/user/policy.php Tanulás és tanítás. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
 

MPPL 1241 A tanulás és tanítás gyakorlata 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Borosán Lívia 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPPL 1240 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Borosán Lívia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során tapasztalati tanulás történik, a pedagógiai elemeket a hallgatók saját tanulásukon keresztül 
ismerik meg. Célja az elıadáson megszerzett ismeretekre építve az iskolai oktatáshoz kapcsolódó ismeretek, 
jártasságok, készségek bıvítése, melyek a késıbbi módszertani tanulmányokat megalapozzák, valamint a 
konkrét iskolai munka során a gyakorlatban is hasznosíthatók. A kurzus folyamán az ismeretszerzés, 
gyakorlás, rögzítés és részben az értékelés kooperatív módszerek alkalmazásával zajlik. Az egyes módszerek 
alkalmazására az óra folyamán reflektálunk, és azok alapján saját módszertárat kell elkészíteni a félév végére. 
A második félévben kiscsoportok vezetik a foglalkozást a résztvevık részére, melyet reflektív beszélgetés 
keretében közösen értékelünk. A felkészülés projekt keretében történik. A csoportok saját témájuk kapcsán 
közös tananyag-felületet (ún. wikit) készítenek, melyet közösen a csoport értékel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanuláselméletek, a természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei. A tanulói tudás szervezıdése 
és változása. A készségek és képességek fejlıdése. 
Az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezık. A tanulás eredményességét 
alapvetıen befolyásoló képességek, a nyelvi-kommunikációs és a tanulási képességek. 
A kompetencia különbözı értelmezési keretei. A transzfer és a problémamegoldás. A fogalmi megértést 
elısegítı tanulási-tanítási módszerek. 
Az oktatás tartalmi szabályozása. Tanterv és vizsgarendszer. 
A tanterv funkciói, típusai. A tananyag kiválasztását meghatározó társadalmi és kulturális tényezık, a tantervi 
szabályozás hazai gyakorlata. 
A tanár tervezési tevékenységei: helyi tanterv készítése, tanmenet készítés; tématervezés (tematikus, epochális, 
projekt terv); óraterv készítés, felkészülés a tanítási órára. 
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Az egységesség és differenciálás jegyében megvalósuló oktatás jellemzıi. Az integrált oktatás módszereinek 
és a lemaradó tanulók egyéni fejlesztési technikái. 
A tanuló megismerése. Egyéni fejlesztési tervek készítése. Az önértékelés fejlesztése. 
A tanítás, nevelés és tanulás kutatásának alapvetı módszerei, adatelemzési eljárások. Az oktatási kísérletek 
szervezésének és az eredmények értékelésének alapvetı technikái. 
Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés. Tehetségfelismerés, tehetségfejlesztés. Tutorálás. 
Tanulási környezet kialakítása. 
A differenciált tanulásszervezés, az egyéni és a csoportmódszerek, a személyre szóló tanítási módszerek, és 
ezek hatékony alkalmazásának feltételei, módjai. Taneszközök, digitális tananyag, IKT. 
Prevenciós és korrekciós eljárások a fegyelmezett tanítási-tanulási körülmények biztosítása érdekében. A 
kognitív és a motivációs önszabályozás kialakításának jelentısége. 
Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei, viszonyítási alapjai, módszerei és eszközei. 
A tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése (becslés, mérés, szöveges értékelés). Pedagógiai 
mérıeszközök készítése és használata. Vizsgarendszer, vizsgázatás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 

 
 

MPPL 1276 Gyakorlat kísérı szeminárium 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 15 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 
Dr. Borosán Lívia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalatait 
összegezzük konzultációs jelleggel. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott 
felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja személyre 
szabott tapasztalatcsere és konkrét útmutatás az aktuális héten az összefüggı szakmai gyakorlatán felmerülı 
kérdésekben. 
Segítségnyújtás és tanácsadás a tanítási gyakorlat során készülı anyagok összeállításában, valamint azok 
rendszerezésében és a készülı portfólióban történı elhelyezésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MPPL 1277 Felkészülés, tanítás, óraelemzés 

Tantárgy felelıse: 
 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 75 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

•   
Ajánlott irodalom: 

•   
 
 
 

MPPL 1278 Komplex iskolai gyakorlat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 135 + 0 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

•  
Ajánlott irodalom: 

•  
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BPP 1212 Pályaismeret, pályaorientáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Munkaportfólió 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók neveléstörténeti források, napjaink neveléstudományi kutatásainak 
eredményeit reprezentáló szakirodalom, valamint saját iskolai tapasztalatok értelmezése révén alakítsák ki saját 
gyermek- pedagógus- és iskolaképüket, így a tantárgy járuljon hozzá, hogy a tanári pályára készülı hallgató 
reflektív szemlélettel tekintsen az iskola belsı világára, önmagában reális pályaképet tudjon kialakítani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános pedagógiai képességek fejlesztése. 
Pályaismeret, szakma, mesterség, hivatás. 
Motivációk, elvárások az iskola világában – a valóság, lehetıségek az iskola világában. 
A pálya mítoszai, szerepcsapdák, idealizált tanárszerep-meghatározások. 
Az iskola arculata, szervezete, külsı-belsı kapcsolatrendszere.  
A szerepfelfogás pontosítása, reális pedagóguskép kialakítása. 
A pedagógus kapcsolatrendszere (tanulókkal, szülıkkel, kollégákkal, hivatalokkal, intézményekkel). 
A tanári mesterség összetevıi, a nevelı-oktató munka természete. 
A tanári szerep dimenziói, a tanári szerep gyakorlása során felmerülı szerepelvárások és fellépı 
szerepkonfliktusok 
A tanári önreflexió szerepe a pályán maradás és a pályán való szakmai fejlıdés folyamatában. 
A szakmai munkaközösségekben folyó munka, az elemzı-reflektáló pedagógus attitőd kialakítása, fejlesztése. 
A pedagógushivatás etikai kérdései. 
Pedagógus az egyházi iskolában, alternatív iskolában. 
Tanárprofilok, személyes életutak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a  foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.) (2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest, 115-134. o. 
• Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépı hallgatók nézeteinek feltárási lehetıségei. 

Pedagógusképzés, 3. sz. 23-43. o. 
• Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. 2., bıvitett kiadás Gondolat Kiadó  ELTE PPK 

Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Bíró Endre (2000): Jogok az iskolában? Pedagógus továbbképzés, módszertani, inform. kp. Kht., 

Budapest 
• Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára, Országos 

Református Tanáregyesület, Budapest 1998. 
• Hoffmann Rózsa (szerk.) (2003): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és 

dokumentumok készítéséhez. BIP, Budapest. 
• Gombocz János (2004): Egy tanári szakma csendes válsága és bizonytalan útkeresése. Mester és 

tanítvány, 4. sz. 64-69. o. 
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MPP 1210 A nevelés történeti kérdései – a református nevelés története 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak történeti szempontú elemzésével a 
hallgatók kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez és történeti ismeretinek bıvüléséhez járul hozzá. A tantárgy 
célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a különbözı korok nevelési eszményeinek, módszereinek, az oktatás 
helyzetének, fejlıdésének, problémáinak kritikus, történeti szempontokat figyelembe vevı elemzésére, 
értelmezésére. A kurzus az emberi társadalom fejlıdéstörténetének egymást követı korszakaiban követi 
nyomon a mai oktatásügy és pedagógia problémáinak változását, történeti megjelenését és aktuális elemzését. 
Az ezekkel való megismerkedés egyrészt elısegíti a hallgatók történeti szemléletmódjának, kritikai 
gondolkodásának fejlıdését, másrészt arra ösztönzi ıket, hogy saját nevelésfelfogásuk kialakulása, kialakítása 
során is igényeljék a reflektív viszonyulást. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat 
hozzásegítse a tanárképzés más tárgyaiban is megjelenı fogalmak és szakkifejezések pontos, szakszerő 
használatára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ókori nevelés eszményeinek és intézményeinek változásai. Folyamvölgyi kultúrák, írnokképzés. 
Arisztotelész, Platón, Szókratész felfogása a nevelésrıl. Iskoláztatás az ókori Görögországban és Rómában. 
Középkor: Szent Ágoston gyermekképe. Klerikus nevelés, az iskoláztatás kezdetei, iskolatípusok. A középkori 
egyetemek, a mőveltség rendszere. Világi nevelés a középkorba: céhek, lovagok. A magyar iskolák születése. 
Reneszánsz embereszmény – reneszánsz nevelés. Humanista gondolkodók a nevelésrıl. A városi iskolák 
kialakulása. Reformáció és reneszánsz kapcsolata. A világi értelmiség kialakulása. 
A reformáció nevelésügye. Luther, Kálvin, Melanchton. A református kollégiumi rendszer. Új iskolatípusok. A 
wittenbergi tanrendszer. Református kollégiumok Magyarországon. Comenius és Apáczai Csere János. Az 
ellenreformáció nevelésügye. Jezsuita oktatás. Ratio Studiorum. Pázmány Péter, nagyszombati egyetem. 
Korai felvilágosodás: Locke, Bacon, Helvetius. A felvilágosodás hatása a neveléstudományra és az 
iskolaügyre. A pedagógia tudománnyá válása. Herbart. Rousseau felfogása a gyermekrıl. Emil. Rousseau 
hatása a pedagógiai gondolkodásra. Pestalozzi. 
A modern európai közoktatási rendszerek kialakulása. A magyar oktatásügy alakulása a reformációtól az 
Eötvös-féle népiskolai törvényig. A Ratio Educationis. 
A XIX. század legfontosabb gondolatai a nevelésrıl. A reformpedagógia filozófiai gyökerei. Dewey, Waldorf, 
Freinet, Montessori, Jenaplan. Magyar reformpedagógiai kezdeményezések. 
Az elméleti pedagógia legfontosabb irányzatai a XX. században. A szellemtudomány, a kultúrpedagógia és a 
neokantiánusok hatása a pedagógiára. Szociológiai és pszichológiai elméletek hatásai. 
A magyar pedagógia és iskolaügy alakulása 1848-tól 1945-ig. Eötvös József, Klebelsberg, Fináczy, Prohászka, 
Imre Sándor. Oktatási törvények.  
A magyar oktatásügy alakulása 1945-tıl 1989-ig. Oktatási törvények. A posztmodern ember születése – 
nevelési kérdések és problémák az ezredfordulón. Az egyházak szerepe a mai oktatásügyben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
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történetébe. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet. Szöveggyőjtemény. Osiris 

Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk és mit akarunk? SDG Füzetek. Budapest. 
• Balogh László (1996, szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona Kiadó, Budapest. 
• http://www.ppk.elte.hu/reformpedagogia/  
• Németh András – Skiera, E. (2000): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest. 
• Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Mőszaki Könyvkiadó, Budapest. 

 
 
 

MPP 1220 A nevelés elméleti alapjai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 
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Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a nevelés és oktatás ma is aktuális kérdéseinek, problémáinak tárgyalásával hozzájárul a hallgatók 
kritikai gondolkodásának fejlıdéséhez. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját koruk 
nevelési eszményeinek, módszereinek, problémáinak kritikus, elemzésére, értelmezésére, és a különbözı 
értelmezésekre reflektálva kialakítsák saját nevelés-, oktatás- és iskolakoncepciójukat. Különös hangsúly 
helyezıdik a különbözı világnézetekbıl kibomló különbözı emberképek és az ezekhez kapcsolódó különbözı 
nevelésfelfogások bemutatására, ezen túl kiemelt szerepet kap a bibliai emberkép és a református nevelés 
alapelveinek ismerete. A tantárgy célja továbbá, hogy a tanár szakos hallgatókat bevezesse a neveléselmélet, 
nevelésfilozófia alapvetı kérdéseibe. Megismertesse ıket a különbözı nevelésfilozófiai, neveléselméleti 
megközelítésekkel, a nevelést meghatározó tényezıkkel, az azokat feltáró megismerési módokkal, a nevelési 
folyamattal és annak módszereivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Nagy József (2004): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Kozma Tamás– Perjés István (szerk.)(2008): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai 
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Bizottsága, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kron, Friedrich W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. A gyermekkor változó színterei. 

Eötvös József Kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, tartalmai a párhuzamosan futó komplex iskolai gyakorlathoz illeszkednek, az annak 
során történı iskolai megfigyelések, egyszerő vizsgálatok elméleti megalapozását szolgálják. A kurzus 
legfontosabb célja a hallgatók tudatos pályaválasztásának elısegítése, irányítása, melyet az iskola 
mőködésérıl, a tanár- és diákszereprıl vallott, korábban kialakult nézeteik tudatosításával, ismereteik 
bıvítésével, és mindezeknek a komplex iskolai gyakorlat keretében tervezett iskolalátogatások 
összekapcsolásával kíván elérni. Ezen belül a kurzus célja, hogy a hallgatók megelızı ismereteiket, valamint 
tanulóként szerzett tapasztalataikat bıvítve és tudatosítva kialakítsák saját nevelésfelfogásukat. 
Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola mőködési folyamatait és a magyar közoktatás 
rendszerét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Társadalmi kihívások és oktatás. Az Európai Unió közoktatási kultúrája és szabályozási gyakorlata. Az 
oktatás társadalomi-gazdasági összefüggései, az iskolarendszer és az oktatás társadalmi 
meghatározottsága.  

• Az iskola feladatai és lehetıségei az esélyegyenlıtlenség csökkentésében és a társadalmi kohézió 
fejlesztésében. 

• Az egyházi oktatás helyzete, rendszere. 
• A családi és iskolai nevelés funkcióinak változásai. A család és az iskola kapcsolatának jelentısége; a 

kapcsolattartás tartalma, formái. 
• A gyermekkor és ifjúkor változásai. Az ifjúsági kultúra kérdései. 
• Az iskola mint szervezet és kulturális közeg. A kultúraérzékeny iskola jellemzıi; pluralizmus és szakmai 

autonómia. 
• Az iskola belsı szerkezete, felépítése. 
• Az iskola külsı kapcsolatai, partnerei. A protestáns iskolák sajátos közösségszervezı megoldásai 

(kollégium, diáktisztségek, diákönkormányzat). 
• Az iskola dokumentumai. Alternativitás a közoktatásban. 
• A tanár-diák kommunikáció sajátosságai. 
• Az iskolai közösség. Csoportfolyamatok az osztályban. 
• Konfliktuskezelés az iskolában. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. Okker Kiadó, Budapest. 
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• Kovács Zoltán – Perjés István (2002) (szerk.): Életvilágok találkozása. Aula Kiadó, Budapest. 
• Németh András – Boreczky Ágnes (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös Kiadó, Budapest.  
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Perjés István (2003): Az iskola mítosza. Aula Kiadó, Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
• Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Okker Kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a pedagógus kapcsolatrendszerének feltárása és az egyes viszonyulások jellegzetes 
problémaköreinek bemutatása. A kapcsolatrendszer kiépítése a pedagógus etikai értékrendszerének tükre; a 
diákkal, a szülıvel és a kollégával csak szilárd etikai alapokról, etikai kódex ismeretével és betartásával lehet 
megfelelı együttmunkálkodási formát kialakítani. Mindenféle kapcsolatban a pedagógus legfontosabb 
jellemzıje a tisztelet kell, hogy legyen; tisztelni kell a diák emberi jogait, a szülıi szerep prioritását, és a 
kollégák szakmai-emberi értékeit. Szükséges a pedagógus önismeretének és lelkiismeretének állandó 
fejlesztése, de az önkritika mellett nem feledkezhetünk meg a pedagógus önbecsülésérıl sem. A jó társadalmi 
kapcsolatok alapja minden esetben a harmonikus személyiség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A kapcsolatteremtés általános alapjai. A pedagógus kapcsolatainak normái: tisztelet, mértékletes 
tartózkodás, szerénység. 

• A pedagógus és tanítványa közötti kapcsolat, külsı és belsı jellegzetességei: empátia, példamutatás és 
szeretet. 

• Komplexitás a tanár-diák viszonyban. 
• Tanár-diák-szülı: együttnevelés és együttgondolkodás. 
• Iskolai és iskolán kívüli kapcsolattartás a szülıvel. 
• Munkakapcsolat, együttmőködés a tanártársakkal. 
• A tanár kapcsolatrendszere az iskolán kívül; társadalmi szervezetek, felettes hatóságok, egyesületi élet. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Makkai Sándor (1940): Magyar nevelés – Magyar mőveltség. A Székely Egyetemi és Fıiskolai Hallgatók 

Egyesületének Kiadása. Budapest. 
• Keresztyén gyermeknevelés – Szemelvények (1992) Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Perjés István (2003): Az iskola mítosza – Az iskola társadalompedagógiai értelmezése. Aula, Budapest. 
• Halász Gábor - Lannert Judit (2006): Jelentés a közoktatásról. OKI, Budapest. 
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• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismeretterjesztı Alapítvány. Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 
Budapest. 

• Perjés István (2009): Az iskola társadalomformáló szerepe – a válság parafrázisai. Pedagógiai Mőhely. 2. 
52. 

• Horváth Kinga (2009): Az iskolai szervezet klímája. Új Pedagógiai Szemle. 4. 43. 
• Bognár Mária (2002): Partnerség iskolán innen és túl – Esettanulmány Ózd és térségébıl. OKI, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elméleti és gyakorlati kurzusokon elsajátított didaktikai és szakmódszertani ismeretek alapján irányított 
óralátogatások keretében szerzett tapasztalatok megvitatása és kiértékelése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A tanítási óra tartalma, az óra helye a tanítási folyamatban 
• A tanítási óra belsı formája 
• A tanítási óra szerkezete, felépítése 
• A tanítási óra külsı formája 
• Szervezeti formák, módszerek, eszközök 
• A tanár egyénisége, magatartása 
• A tanulók viselkedése, magatartása 
• Általános kép a tanítási óráról és az osztályról 
• Fegyelmezés a tanítási órán, fegyelmezési módszerek 
• Konfliktus-kezelési technikák a tanórán 
• A tanulói munka és teljesítmény értékelése 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozásokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária. (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
 
 



 

| 1194 | 

 

MPP 1225 Egyházi iskolák belsı világa 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári gondolkodás és gyakorlat elemzı formája, olyan stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelı 
tevékenység folyamatos önellenırzését és ezen alapuló fejlesztését. A reflektív tanítás két irányát 
különböztethetjük meg: a tanulók, a tanulócsoport történéseire, illetve a tanár saját személyére, nézeteire és 
tevékenységére irányuló reflektív gyakorlatot. A reflektív tanítás a reflektív gondolkodás speciális szakmai 
képességén alapszik. A reflektív gondolkodás magában foglalja a racionális elemzés, a racionális választás 
képességét és a választások felelısségének vállalását. A kurzus célja ennek kialakítása és elmélyítése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• az elızetes tapasztalatokon alapuló értékek, elıfeltevések rendszerezése, 
•  a reflektív gondolkodás és gyakorlat kialakítását elısegítı képességek, attitődök fejlesztése: 
• az önelemzı képesség, 
• a nyitott-rugalmas gondolkodás képessége, 
• a szituációk több szempontú elemzésének képessége. 
• A reflektív tanítás logikusan felépülı – komplex – rendszerének elemei: 

Reflektív tanítás. Az oktatási-nevelési dilemma felismerése, 
A dilemma azonosítása a hasonló-szokásos és az új-egyedi szituáció figyelembevételével, 
A dilemma meghatározása és lebontása, 
A dilemma elemzése, megoldási módok felállítása és szelektálása, 
Az optimálisnak tőnı megoldás kiválasztása a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása 
alapján, 
A megoldás módszertani kivitelezése a pedagógiai tevékenység során. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván (2001a): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Falus Iván – Báthory 

Zoltán (1998, szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris Kiadó, Budapest. 213-234. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• Falus Iván (2001b): A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A 

pedagógusok pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 13-27. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. (Az oktatási folyamat, Réthy Endréné) 222-223. (A reflektív gyakorlat, Falus Iván) 95-98. (Az 
önértékelés, reflektív gondolkodás szerepe, Szivák Judit 497-500.) 
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módszere: 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az iskolai gyakorlat alapvetı célja a hallgató széleskörő tájékozódása és tapasztalatszerzése a közoktatási 
intézményekben folyó munkáról, valamint az addig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteinek 
gyakorlati tapasztalatok alapján történı rendszerezése és rögzítése, az iskola belsı világának megismerése. A 
tárgy alkalmat teremt arra, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a pedagógiai interakciókba, gyakorlatban is 
megismerjék a nevelés, oktatás és értékelés feladatait, funkcióit, lehetıségeit, továbbá hogy a elısegítse a 
tudatos pályaválasztást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az intézmény elhelyezkedése; földrajzi, gazdasági, társadalmi szempontú vizsgálata, az iskola 
finanszírozása. 

• Az iskola felépítése, szerkezete; az intézmény vezetıi, a tantestület, munkaközösségek, segítı személyzet, 
stb. 

• Az iskola hagyományai, céljai, sajátosságai, dokumentumai (SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, 
Házirend, napló, stb.). 

• Az iskola épületei, terei, berendezése, felszerelése. 
• A diákok. Diákélet: diákönkormányzat, önképzıkör, diákújság, rádió, szakkörök, énekkar, sport, 

versenyek, rendezvények. stb. 
• Tanár-diák kapcsolat. 
• Az osztályfınök. 
• Az iskola és a család együttmőködése, ennek keretei, szervezeti formái. 
• Család- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzető tanulók, sajátos nevelési igényő tanulók; életútkövetés. 

Felvételi eljárás, továbbtanulás. 
• Napközi, kollégium, táborok, testvériskola. 
• Református iskola 

Évközi tanulmányi követelmények: 
A gyakorlat megfigyeléseinek vizsgálatainak leírása a portfólió eleme. 
Ennek megválasztható részei: 

• Tanórai megfigyelések leírása, elemzése. 
• Tanulókkal és pedagógusokkal készített interjúk elemzése, ezek alapján esettanulmány. 
• Elemzés az oktató - nevelı - képzı intézmény felépítésérıl, céljairól, dokumentumairól, munka 

szervezésérıl, hagyományairól, eredményeirıl, mőködésérıl. 
• A nevelıtestület munkájának megismerése, részvétel órán kívüli tevékenységekben, errıl jegyzıkönyv. 
• A diákok, pedagógus tevékenységének nyomon követése, kapcsolódó szakkörök, önképzıkörök, 

diákkörök valamint a diákönkormányzat tevékenységének megismerésérıl készült jegyzıkönyv. 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A fogadó intézmény alapvetı dokumentumai: SZMSZ, Helyi Pedagógiai Program, Házirend, 

tantárgyfelosztás, órarend, osztálynapló, szabályzatok, Alapító Okirat, stb. 
• Nemzeti Alaptanterv, érvényes kerettanterv/ek 
• Kósáné Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. IFA, Budapest 
• Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 
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• Németh András - Boreczky András (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Kiadó, Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani kiskönyvtár I. Gondolat Kiadói 

Kör, Budapest 
• Hajdú Erzsébet (2003 szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és dokumentumok 

készítéséhez. BIP, Budapest 
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II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során a hallgatók eddig megszerzett pedagógiai és pszichológiai ismereteire építve az oktatáshoz 
kapcsolódó ismereteket bıvítjük, megalapozzuk a szemináriumi gyakorlati tevékenységeket. Célja a hallgatók 
gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári 
szerepvállalásra. Emellett célja a hallgatók oktatási folyamatról kialakított szemléletének formálása, 
módszertani repertoárjának kialakítása, a kompetenciák fejlesztését elıtérbe helyezı, differenciált oktatási 
folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, hatékony tanulást segítı, korszerő 
tanulási környezet kialakításához kapcsolódó elméleti ismeretek nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanítás és tanulás. Tanuláselméleti koncepciók, ezek pedagógiai konzekvenciái, megjelenése az iskolai 
gyakorlatban. 
A tanulás tanítása, a tanulás didaktikai értelmezése. Tanulási stratégiák, stílusok, technikák. A gondolkodás 
tanítása. 
Tanulás és motiváció. Motivációs elméletek, motiváció és tanulói énkép kapcsolata. 
A tananyag változásai, fejlıdése. A tananyag kiválasztás kérdései ma, a tudás társadalmi meghatározottsága. A 
kompetencia fogalma, értelmezése. A transzfer értelmezése. 
Az oktatás célrendszere és a tanítás tervezése. Taxonómiai rendszerek. A Bloom-féle taxonómiai rendszer. Az 
oktatás dokumentumai. 
Pedagógiai tervezési feladatok: A tanterv. Tantervi mőfajok és típusok. A NAT. Helyi pedagógiai program, 
helyi tanterv. Tanterv Magyarországon és Európában. A rejtett tanterv. Tanmenet, tematikus terv, óraterv, 
projektterv, epochális tervezés. 
A tanulók megismerésének általános kérdései. Fı fejlıdési szakaszok. Differenciálás, integráció, inklúzió. A 
differenciálás speciális célcsoportjai: Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai 
bánásmódot igénylı tanulók. A hátrányos helyzet. Az iskolai szorongás. 
A tehetséges tanulók. A tehetséggondozás elméleti háttere. A tehetséggondozás modelljei Magyarországon és 
Nyugat-Európában. 
A tanulást segítı környezet kialakítása. Iskolai tér, eszközök és módszerek 
Szervezeti keretek, szervezési módok, munkaformák, módszerek. Új eljárások az oktatás szervezésében: 
kooperatív tanulás, team-teaching, individualizált munkaformák, projekt. A módszerek kiválasztásának 
alapelvei. Tanári vezetésre épülı módszerek: Elıadás, magyarázat, szemléltetés. Tanulói tevékenységre épülı 
módszerek. Kooperatív tanulás. Kooperáció, verseny, játék. 
A taneszközök változásai. Digitalizált tananyag. Számítógép használata az oktatásban. A taneszközök 
kiválasztásának alapelvei. 
Értékelés. Diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. A teljesítmények mérése. Az érvényesség és 
megbízhatóság. Önértékelés fejlesztése. Kutatás az oktatásban és az eredmények felhasználása a mindennapi 
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pedagógiai gyakorlatban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika. APC-Stúdió, Gyula. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Golnhofer Erzsébet – M. Nádasi Mária (1993): Készülünk a vizsgáztatásra. Korona, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• http://www.kre.hu/moodle/user/policy.php Tanulás és tanítás. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• Spencer, K. (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során tapasztalati tanulás történik, a pedagógiai elemeket a hallgatók saját tanulásukon keresztül 
ismerik meg. Célja az elıadáson megszerzett ismeretekre építve az iskolai oktatáshoz kapcsolódó ismeretek, 
jártasságok, készségek bıvítése, melyek a késıbbi módszertani tanulmányokat megalapozzák, valamint a 
konkrét iskolai munka során a gyakorlatban is hasznosíthatók. A kurzus folyamán az ismeretszerzés, 
gyakorlás, rögzítés és részben az értékelés kooperatív módszerek alkalmazásával zajlik. Az egyes módszerek 
alkalmazására az óra folyamán reflektálunk, és azok alapján saját módszertárat kell elkészíteni a félév végére. 
A második félévben kiscsoportok vezetik a foglalkozást a résztvevık részére, melyet reflektív beszélgetés 
keretében közösen értékelünk. A felkészülés projekt keretében történik. A csoportok saját témájuk kapcsán 
közös tananyag-felületet (ún. wikit) készítenek, melyet közösen a csoport értékel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tanuláselméletek, a természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei. A tanulói tudás szervezıdése 
és változása. A készségek és képességek fejlıdése. 
Az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezık. A tanulás eredményességét 
alapvetıen befolyásoló képességek, a nyelvi-kommunikációs és a tanulási képességek. 
A kompetencia különbözı értelmezési keretei. A transzfer és a problémamegoldás. A fogalmi megértést 
elısegítı tanulási-tanítási módszerek. 
Az oktatás tartalmi szabályozása. Tanterv és vizsgarendszer. 
A tanterv funkciói, típusai. A tananyag kiválasztását meghatározó társadalmi és kulturális tényezık, a tantervi 
szabályozás hazai gyakorlata. 
A tanár tervezési tevékenységei: helyi tanterv készítése, tanmenet készítés; tématervezés (tematikus, epochális, 
projekt terv); óraterv készítés, felkészülés a tanítási órára. 
Az egységesség és differenciálás jegyében megvalósuló oktatás jellemzıi. Az integrált oktatás módszereinek 
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és a lemaradó tanulók egyéni fejlesztési technikái. 
A tanuló megismerése. Egyéni fejlesztési tervek készítése. Az önértékelés fejlesztése. 
A tanítás, nevelés és tanulás kutatásának alapvetı módszerei, adatelemzési eljárások. Az oktatási kísérletek 
szervezésének és az eredmények értékelésének alapvetı technikái. 
Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés. Tehetségfelismerés, tehetségfejlesztés. Tutorálás. 
Tanulási környezet kialakítása. 
A differenciált tanulásszervezés, az egyéni és a csoportmódszerek, a személyre szóló tanítási módszerek, és 
ezek hatékony alkalmazásának feltételei, módjai. Taneszközök, digitális tananyag, IKT. 
Prevenciós és korrekciós eljárások a fegyelmezett tanítási-tanulási körülmények biztosítása érdekében. A 
kognitív és a motivációs önszabályozás kialakításának jelentısége. 
Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei, viszonyítási alapjai, módszerei és eszközei. 
A tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése (becslés, mérés, szöveges értékelés). Pedagógiai 
mérıeszközök készítése és használata. Vizsgarendszer, vizsgázatás. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor (2005): Fejlesztı értékelés. OKI, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalatait 
összegezzük konzultációs jelleggel. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás egészérıl vallott 
felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja személyre 
szabott tapasztalatcsere és konkrét útmutatás az aktuális héten az összefüggı szakmai gyakorlatán felmerülı 
kérdésekben. 
Segítségnyújtás és tanácsadás a tanítási gyakorlat során készülı anyagok összeállításában, valamint azok 
rendszerezésében és a készülı portfólióban történı elhelyezésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

•   
Ajánlott irodalom: 

•   
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Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 45 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataira építve 
a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó ismereteit bıvítjük. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás 
egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja 
a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és korrepetálás, valamint a tanári adminisztráció útvesztıiben való 
eligazodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása. Megtalálni az eltérı adottságú tanulók 
számára a lehetıség szerinti legoptimálisabb megoldást annak érdekében, hogy képességeik 
kibontakozhassanak. Továbbá, útmutatás a felzárkóztatás és korrepetálás konkrét kérdéseiben, illetve a 
közoktatásban elıírt tanári adminisztrációs kötelezettségek megismerésében és teljesítésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Tehetséggondozás az iskolában 
A kiemelkedı képességő, tehetséges tanulók. 

• A tehetséggondozás elméleti háttere. 
• A tehetség fogalma, összetevıi: 

az egytényezıs, 
a háromgyőrős, és 
a négyfaktoros tehetségmodell. 

• A tehetség-kiválasztás, tehetséggondozás napjaink közoktatási rendszerében. 
• A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései: 
      a pedagógus, 
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      az iskola, és 
      a mővelıdésügy szemszögébıl. 
• Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai bánásmódot igénylı tanulók. 
• A hátrányos helyzető, a lassabban tanulók felzárkóztatása, korrepetálása. 
• A tanulmányi szempontból hátrányos helyzetőek: 
      az iskola környezete, 
      a személyi feltételek, 
      a település jellege miatt, 
      a családi mikrokörnyezet miatt. 
• A tanári adminisztráció 
      idıszakos, és folyamatos adminisztrációs kötelezettségek gyakorlati kérdései. 

Évközi tanulmányi követelmények 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény idevágó paragrafusai. 
• Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás új felfogása és lehetıségei. Budapest. 
• Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Révész Géza (1918): A tehetség korai felismerése. Budapest. 
• Harsányi Imre (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest. 
• Falus Iván ((2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika APC-Stúdió, Gyula 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2010): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 
• http://www.tehetsegpont.hu 
• http://geniuszportal.hu 

 
MPP 1290 Szakdolgozati konzultáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 7,5 + 0 
L: 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
A 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A konzultáció a szakdolgozat leadásának feltétele. A hallgató négy alkalommal köteles konzultálni az 
oktatóval elıre egyezetett idıpontban, ahol a szakdolgozat-készítési módszerek mellett sor kerül a 
szakdolgozat szerkezetének és fıbb pontjainak kijelölésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MPP 1291 Portfólió konzultáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 15 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
A 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók az egyetemi tanulmányaik idején készült elméleti munkáikat és az összefüggı 
szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataik dokumentációját portfólióban kell összegyőjteniük. 
A konzultációk során a hallgatók a portfólió tematikájának kialakításában, valamint tartalmi kérdésekben 
kapnak rendszeres segítséget. 
A hallgatók a félév során 4 alkalommal kötelesek egyénileg konzultálni a készülı portfólióról. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Összeállításakor a jelöltnek az egyetemi tanulmányaihoz kötıdı produktumait kell újra áttekintenie, abból a 
szempontból, hogy a tanári kompetenciáit igazoló, minıségi munkáit győjtse össze, elemezze, kísérje 
reflexiókkal. E válogatás és elemzés alapja az említett jogszabályban foglalt szakmai kompetencialista, melyet 
tájékoztatásul a jelen tájékoztató mellékleteként közlünk. A dokumentumok kiválogatásában a tanárjelöltet 
támogatják az utolsó féléves gyakorlatot kísérı szemináriumok vezetıi (szaktárgyi és pedagógiai-pszichológiai 
tanításkísérı szemináriumok), a vezetıtanárok és a mentorok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív és rendszeres konzultáció 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 1203 | 

 

MPP 1292 Portfólió 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPP 1291 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

ZV 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Záró vizsga jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári szakdolgozat egyik elemének, vagyis a portfóliónak a tanári mesterszak során végzett gyakorlati 
tevékenységek értékelésében kiemelkedı szerepe van. Lehetıséget teremt a hallgató szakmai fejlıdésének 
megismerésére, és munkájának értékelésére. Elkészítése a képzési idı utolsó szemeszterében kötelezı, 
értékelése a tanári záróvizsga részét képezi. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A portfólió a hallgató kompetenciáit bemutató, illusztráló dokumentum, amely tükrözi az egyéni 
kompetenciafejlesztési terv alapján kialakuló, személyenként változó szakmai különbségeket. Azonos 
kritériumok alapján készülı, mégis egyedi dokumentumokat, önreflexiókat, speciális kompetenciákat 
megjelenítı anyagokat tartalmaz, különös tekintettel a tanári kompetenciák fejlıdését bemutató 
dokumentumokra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

A záróvizsgára a jelölt prezentációt készít, amelyet a záróvizsgán bemutat és megvéd. A prezentáció során 
a jelölt röviden bemutatja a portfólió és a kapcsolódó dolgozat legfontosabb elemeit, hogy a 
vizsgabizottság elıtt bizonyságot tegyen az elsajátított tanári kompetenciákról, ill. a megszerzett 
széleskörő szakmai és pedagógiai tudásáról. A prezentáció idıtartama 8-10 perc, a tartalmi szempontok 
mellett az idıkorlátok betartása, ill. formai (esztétikai és prezentációs-technikai) szempontok is az 
értékelés alapját képezik. 
 
A portfólió elbírálását a Tanárképzési Tanszék és a szaktanszékek közösen végzik a hallgatók számára is 
ismert bírálati szempontrendszer alapján.  
A portfólió érdemjegyét az egyes bírálatok egész számra kerekített számtani átlaga adja. A portfólió 
érdemjegye a szakdolgozat érdemjegyének részét képezi; bemutatását és védését (a kapcsolódó dolgozat 
védésével együtt) a záróvizsga bizottság külön érdemjeggyel értékeli. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p. 
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MPP 1299 Tanári záróvizsga 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 0 
L: 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ZV 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsga alapelve a reflektív folyamat ösztönzése, a továbbfejlıdés irányának kijelölése. A záróvizsga 
célja, hogy a hallgatók rendszerezzék addigi, tanárszakon szerzett ismereteiket, valamint elkészítsenek egy 
olyan dokumentumot, mely a tanári pályára felkészülésük folyamatát nyomon követi, illetve a szóbeli vizsgán 
a tanultak alkalmazásával reflektáljanak erre a fejlıdési folyamatra, ezáltal reflektív szemléletük fejlıdjön. 
Emellett a szóbeli vizsga célja a képzési folyamat lezárása, visszacsatolás a tanulási folyamat 
eredményességérıl és a továbbfejıdés lehetıségeirıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
MPP 2114 Független (egyházi és alternatív) iskolák hazánkban és külföldön 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák 
beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai 
koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a 
hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel, az alternatív, a független iskolákban folyó 
pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. A kurzus során 
arra törekszünk, hogy az elméleti megalapozást követıen a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek az 
alternatív iskolák mőködésérıl az intézménylátogatások segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
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Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

• A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Klein Sándor, Soponai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kft. Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 
Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 

• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk, és mit akarunk? SDG füzetek – 1. Budapest. 
• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 

29-41. 
 
 
 

MPP 2116 Drámapedagógia a tanításban 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi/tavasz 

 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Hallgatók megismertetése a drámapedagógia alapjaival, kialakulásával, irányzataival annak alkalmazásával 
a tanításban Tréning formájában megismerkednek a különbözı dramatikus gyakorlatokkal, játékokkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A drámapedagógia története, irányzatai, alkalmazása 
A dramatikus gyakorlat fogalma, típusai, Improvizáció, szimuláció, globális szimuláció falu játék. 
A különbözı tantárgyak (idegen nyelvek, történelem, magyar irodalom, magyar mint idegen nyelv) tanítás 
módszertanának összekapcsolása a drámapedagógiai eljárásokkal 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• G., Bolton (1993): A tanítási dráma elmélete. Színházi füzetek V., Budapest. 
• Elıd Nóra (1997):Multi kultúra- Drámajátékok Másképp Alapítvány, Budapest. 
• Molnár Andrea (2001): Idegennyelvtanítás-másképpen (?) Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. 

Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest. 
• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma Pedagógia Pszichológia Pedellus. Tk. Debrecen 
• Trencsényi László (szerk.) (1993): Reformpedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, 

Budapest. 
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MPP 2117 Hátrányos helyzető tanulók az iskolákban 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz/tavasz 

 Ajánlott félév: 
III-IV. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az iskolai sikertelenségek sorozata mögött húzódó 
tényezıkbe, és abba hogy mit tehetne együtt az oktatásügy és a szociális szféra a helyzet javítása érdekében. A 
hallgatók tanulják meg a kérdést komplex módon átlátni, a felmerülı problémákat összefüggéseiben 
megvizsgálni. Integráló pedagógusként képesek legyenek interaktívan több szinten kommunikálni, 
befolyásolni, aktvitásra serkenteni, katalizáló, segítı attitőddel különféle, a saját személyiségéhez illeszthetı 
fejlesztési eljárásokat kiválasztani. Továbbá tudjon együtt gondolkodni, kooperatív munkát végezni a 
kollégákkal, szülıkkel és más szakemberekkel. A tantárgy oktatása során arra is törekszünk, hogy a hallgatók 
részletesebben megismerkedjenek a törvényi meghatározáson kívül esı sajátos nevelési igényő tanulókkal, 
azokkal akik sajátos bánásmódot igényelnek a tanórán és azon kívül is, úgy mint például: lassú tanulók, a 
tehetséges tanulók, a hátrányos helyzető tanulók, a védelembe vett tanulók, a nehezen nevelhetı különc vagy 
deviáns tanulók.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Témakörök 
• A tanulók közötti különbségekrıl és a különbségek természetérıl 
• Az integráció, inklúzió 
• Integrációs stratégiák 
• Hátrányos helyzető gyermekek 
• A sikeres integráció megvalósulásának fontos elemei, gyakorlati tapasztalatok 
• Néhány sikeres hátránykezelési stratégia 
• Hátrányos helyzető tanulók továbbtanulásának támogatása 
• Veszélyeztetett gyerekek 
• A fiatalkori bőnelkövetés kialakulásához vezetı veszélyeztetı tényezık, zavarok 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István – Torgyik Judit (szerk. 2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest 
• Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükséglető gyermekek és fiatalok integrált nevelése, 

oktatása. In.: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar, Budapest 

• Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola, együttmőködı iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz. 32-40. 
Ajánlott irodalom: 

• Veczkó József (2002): Gyermek- és ifjúságvédelem. APC – Stúdió, Gyula 
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MPP 3115 Alternatív pedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai 
alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a 
pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink 
megismerkedjenek a hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel és a reformpedagógiai 
iskolák gyakorlatával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Szóbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Klein Sándor, Soponai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kft. Budapest. 
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 
29-41 
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MPP 3116 Egyházi iskolák 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 
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MPP 4106 Kisebbségpedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekkel rendelkezı 
hallgatók részletesebben megismerkedjenek a kisebbségekhez tartozó csoportok helyzetével társadalmunkban. 
A tantárgy alapvetı célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inter- és multikulturális nevelés egyes 
kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, ismerjék meg fejlıdését, és tisztán lássák, hogy mitıl lesz egy oktatási 
intézmény kulturálisan érzékeny, vagyis választ kapjanak arra, hogy mi teszi az iskolát inter- vagy 
multikulturálissá. Törekszünk arra, hogy felkészítsük hallgatóinkat a diszkriminatív megnyilvánulások 
kivédésére és megelızésére, arra, hogy mit tehetnek a gyakorlatban az elıítéletes viselkedés ellen. Gyakorlati 
példák elemzésével segítjük a jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetıségeinek 
megismerését és elemzését. Mindemellett fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat a saját elıítéleteik 
legyızésére, vagyis arra, hogy képesek legyenek önnevelésre és tanuljanak meg folyamatos önvizsgálatot 
tartani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy 

- megismerje és értse a különbözı kultúrák értékvilágát; 
- megismerje a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális keveredésre vonatkozó kutatások fıbb 

eredményeit és a legfontosabb elméleti megközelítéseket; 
- megismerje az enkulturációra, különösképpen a kulturális identitás kialakulására vonatkozó kutatások 

fıbb eredményeit; 
- megismerje a hazai kisebbségek fıbb jellemzıit, jogaikat, a kisebbségpedagógiával kapcsolatos jogi és 

szakmai dokumentumokat 
megismerje és értse a sztereotípiák, elıítéletek mőködését, és megismerjen olyan nevelési módszereket, 
amelyek gyengítik az elıítéleteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

A hallgató aktív részvétele a foglalkozásokon 
Intézménylátogatásokról reflektív jegyzıkönyv elkészítése 
A kisebbségekkel kapcsolatos dolgozat beadás 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bodonyi Edit (1999):  Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-tıl napjainkig. ELTE BTK, Pro 

Educatione Gentis  Hungariae Alapítvány, Budapest, 37-77. 
• Bodonyi Edit – Kovács Anna – Müller Rodica – Vámos Ágnes: Kisebbségi népismeret oktatása a 

nemzetiségi iskolákban. 1-2. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz. 23-34. p., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 
10. sz. 41-50. p. 

• Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat, Budapest 
• Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom - 

interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány 
körébıl. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.  

Ajánlott irodalom: 
• Forray R. Katalin – Hegedős T. András  (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy 

innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem 
tudsz.” NCsT Kiadó, Budapest, 59-77. 
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• Paveszka Dóra – Nyíri Pál (2006):  Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: 
Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest, 129-171.   

 
 

MPP 4107 A neveléstudomány szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Borosán Lívia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
L:  

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Borosán Lívia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 
Portfólió 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók bevezetést kapjanak a pedagógiai szaknyelvbe, gyakorlatot szerezzenek szakmai szövegértésben, 
szövegprodukciókban. Ennek keretében megismerkedjenek a neveléstudományok, a modern 
társadalomtudományok legfontosabb nemzetközi irányzataival, fogalmi rendszerével, terminusaival, az ezeket 
közvetítı szakfolyóiratokkal 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók váljanak nyitottá a neveléstudományi szakszövegek befogadására és használatára. Legyenek 
képesek a szakmai kifejezések nyelvi-logikai és filozófiai analízisére. Ismerjék a fontosabb szaknyelvi 
fogalmak releváns alkalmazási területeit, szerezzenek jártasságot mind a fogalmak, mind az alkalmazási 
területek felkutatásának mechanizmusaira.  
Legyenek képesek neveléstudományi szakszövegek olvasására és alkotására, valamint váljanak képessé ezen 
ismereteiket pedagógiai munkájuk során alkalmazni, kamatoztatni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Neveléstudományi szakkifejezések értelmezése. 
• Szakmai szöveg értelmezése - képzeljük el, hogy egy adott szakirodalom szövegét, nem 

neveléstudományi szakemberekbıl álló csoport számára „lefordítjuk”. 
• Szakmai szövegek szaknyelvi kritikájának fejlesztése: szakmai fogalmak kiemelése - értelmezése, 

adekvát-e az alkalmazásuk, segítik-e a megértést, találunk-e a szakkifejezések mellett értelmezést, 
elfogadjuk-e az író által használt értelmezést, más kontextusban milyen értelmezését ismerjük… 

• Az absztrakt fogalmának értelmezése, megismerkedés az absztrakt követelményeivel 
• Egy szakdolgozat (régebbi szakdolgozat vagy jövıbeni is lehet) 1 oldalas absztraktjának elkészítése. 
• A recenzió fogalmának értelmezése, megismerkedés a recenzió követelményeivel. 
• Egy min. 25 oldalas anyag (tanulmány, könyv fejezet) recenziójának elkészítése. 
• A félév során ki kell választani 1-2 elıadást, az ott hallott szakkifejezéseket össze kell győjteni, majd egy 

min. 10 elembıl álló keresztrejtvényt kell készíteni belıle. A keresztrejtvények megfejtése. 
• Betőrendes katalógus készítése – rövid értelmezéssel -, a félév során megismert szakkifejezésekbıl. 

Követelmény: 
Az órákon való aktív részvétel,  
Az óra munkához kapcsolódó önálló feladatok elvégzése, portfólióba rendezése, határidıre történı 
leadása, 
A félév utolsó óráján prezentálás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Pedagógiai folyóiratok, konferenciakötetek 
• Az oktató saját feladatlapjai 

Ajánlott irodalom: 
• Pedagógiai folyóiratok 
• Bábosik István – Koncz István (2008) (szerk.): A szociális életképesség megalapozása az iskolában. PEM 

Tanulmányok –IX. Budapest 
• Bábosik István (1993): A spontán kirekesztıdés, mint iskolai ártalom In.: Új Pedagógiai Szemle 
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• Bábosik István (2004): Neveléselmélet, Osiris Kiadó, Budapest 
• Csapó Benı (2008): A tanulás dimenziói és a tanulás, ill. A tudás és a kompetenciák, Educatio, Budapest, 

Eepa.oszk.hu/01500/01551/00044/pdf/712.pdf 
• Nahalka István: Konstruktivizmus és tartalomfejlesztés ftp://ftp.oki.hu/download/.../Tankonyvdialogusok-

II-09.pdf 
 

MPPL 1285 Tanításon kívüli iskolai tevékenységek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 45 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók összefüggı szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataira építve 
a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó ismereteit bıvítjük. Célja a hallgatók gyermekszemléletének és az oktatás 
egészérıl vallott felfogásának formálása, felkészítés a tudatos tanári szerepvállalásra. A kurzus elsıdleges célja 
a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és korrepetálás, valamint a tanári adminisztráció útvesztıiben való 
eligazodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása. Megtalálni az eltérı adottságú tanulók 
számára a lehetıség szerinti legoptimálisabb megoldást annak érdekében, hogy képességeik 
kibontakozhassanak. Továbbá, útmutatás a felzárkóztatás és korrepetálás konkrét kérdéseiben, illetve a 
közoktatásban elıírt tanári adminisztrációs kötelezettségek megismerésében és teljesítésében. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Tehetséggondozás az iskolában 
A kiemelkedı képességő, tehetséges tanulók. 

• A tehetséggondozás elméleti háttere. 
• A tehetség fogalma, összetevıi: 

az egytényezıs, 
a háromgyőrős, és 
a négyfaktoros tehetségmodell. 

• A tehetség-kiválasztás, tehetséggondozás napjaink közoktatási rendszerében. 
• A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései: 
      a pedagógus, 
      az iskola, és 
      a mővelıdésügy szemszögébıl. 
• Tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek, különleges pedagógiai bánásmódot igénylı tanulók. 
• A hátrányos helyzető, a lassabban tanulók felzárkóztatása, korrepetálása. 
• A tanulmányi szempontból hátrányos helyzetőek: 
     az iskola környezete, 
     a személyi feltételek, 
     a település jellege miatt, 
     a családi mikrokörnyezet miatt. 
• A tanári adminisztráció 
     idıszakos, és folyamatos adminisztrációs kötelezettségek gyakorlati kérdései. 

 
Évközi tanulmányi követelmények 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény idevágó paragrafusai. 
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• Csermely Péter (2009): A tehetséggondozás új felfogása és lehetıségei. Budapest. 
• Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002. 
• Csapó Benı (2003): A képességek fejlıdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai kiadó, Budapest. 
• Révész Géza (1918): A tehetség korai felismerése. Budapest. 
• Harsányi Imre (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest. 
• Falus Iván ((2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Veszprémi László (2000): Didaktika APC-Stúdió, Gyula 

Ajánlott irodalom: 
• Csapó Benı (2002): Az iskolai mőveltség. Osiris kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2010): Kooperatív tanulás. Ökonet kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt. Pécs. 
• http://www.tehetsegpont.hu 
• http://geniuszportal.hu 

 
 

MPPL 1292 Portfólió 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 0 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MPPL 1291 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

ZV 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Záró vizsga jegy 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanári szakdolgozat egyik elemének, vagyis a portfóliónak a tanári mesterszak során végzett gyakorlati 
tevékenységek értékelésében kiemelkedı szerepe van. Lehetıséget teremt a hallgató szakmai fejlıdésének 
megismerésére, és munkájának értékelésére. Elkészítése a képzési idı utolsó szemeszterében kötelezı, 
értékelése a tanári záróvizsga részét képezi. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A portfólió a hallgató kompetenciáit bemutató, illusztráló dokumentum, amely tükrözi az egyéni 
kompetenciafejlesztési terv alapján kialakuló, személyenként változó szakmai különbségeket. Azonos 
kritériumok alapján készülı, mégis egyedi dokumentumokat, önreflexiókat, speciális kompetenciákat 
megjelenítı anyagokat tartalmaz, különös tekintettel a tanári kompetenciák fejlıdését bemutató 
dokumentumokra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

A záróvizsgára a jelölt prezentációt készít, amelyet a záróvizsgán bemutat és megvéd. A prezentáció során 
a jelölt röviden bemutatja a portfólió és a kapcsolódó dolgozat legfontosabb elemeit, hogy a 
vizsgabizottság elıtt bizonyságot tegyen az elsajátított tanári kompetenciákról, ill. a megszerzett 
széleskörő szakmai és pedagógiai tudásáról. A prezentáció idıtartama 8-10 perc, a tartalmi szempontok 
mellett az idıkorlátok betartása, ill. formai (esztétikai és prezentációs-technikai) szempontok is az 
értékelés alapját képezik. 
 
A portfólió elbírálását a Tanárképzési Tanszék és a szaktanszékek közösen végzik a hallgatók számára is 
ismert bírálati szempontrendszer alapján.  
A portfólió érdemjegyét az egyes bírálatok egész számra kerekített számtani átlaga adja. A portfólió 
érdemjegye a szakdolgozat érdemjegyének részét képezi; bemutatását és védését (a kapcsolódó dolgozat 
védésével együtt) a záróvizsga bizottság külön érdemjeggyel értékeli. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 



 

| 1213 | 

 

• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p. 
 
 

MPPL 1293 Portfólió szeminárium 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 5 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és/vagy 
írásbeli vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus keretében a hallgatók az egyetemi tanulmányaik idején készült elméleti munkáikat és az összefüggı 
szakmai gyakorlata során szerzett pedagógiai tapasztalataik dokumentációját portfólióban kell összegyőjteniük. 
A konzultációk során a hallgatók a portfólió tematikájának kialakításában, valamint tartalmi kérdésekben 
kapnak rendszeres segítséget. 
A hallgatók a félév során 4 alkalommal kötelesek egyénileg konzultálni a készülı portfólióról. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Összeállításakor a jelöltnek az egyetemi tanulmányaihoz kötıdı produktumait kell újra áttekintenie, abból a 
szempontból, hogy a tanári kompetenciáit igazoló, minıségi munkáit győjtse össze, elemezze, kísérje 
reflexiókkal. E válogatás és elemzés alapja az említett jogszabályban foglalt szakmai kompetencialista, melyet 
tájékoztatásul a jelen tájékoztató mellékleteként közlünk. A dokumentumok kiválogatásában a tanárjelöltet 
támogatják az utolsó féléves gyakorlatot kísérı szemináriumok vezetıi (szaktárgyi és pedagógiai-pszichológiai 
tanításkísérı szemináriumok), a vezetıtanárok és a mentorok. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív és rendszeres konzultáció 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest. 
• Falus Iván (2004, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kollár Katalin – Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 
• Halász Gábor – Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. 
• Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest. 
• Bedı Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Mőszaki Kiadó, Budapest. 
• Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest. 
• Gordon Gyıri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, VII. 

kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 
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• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, 
Budapest. 

• Petriné Feyér Judit (2004): A problémaközpontú csoportmunka. Oktatás-módszertani Kis-könyvtár, VI. 
kötet. Gondolat Kiadó, Budapest. 

• Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, III. kötet. 
Gondolat Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
• •Petneki Katalin (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. ÚPSZ, 55.10.118.p 

 
 
 

MPPL 1294 Szakdolgozat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 0 

Kredit: 
5 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ZV 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A konzultáció a szakdolgozat leadásának feltétele. A hallgató négy alkalommal köteles konzultálni az 
oktatóval elıre egyezetett idıpontban, ahol a szakdolgozat-készítési módszerek mellett sor kerül a 
szakdolgozat szerkezetének és fıbb pontjainak kijelölésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

MPPL 1299 Tanári záróvizsga 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 0 

Kredit: 
0 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ZV 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A záróvizsga alapelve a reflektív folyamat ösztönzése, a továbbfejlıdés irányának kijelölése. A záróvizsga 
célja, hogy a hallgatók rendszerezzék addigi, tanárszakon szerzett ismereteiket, valamint elkészítsenek egy 
olyan dokumentumot, mely a tanári pályára felkészülésük folyamatát nyomon követi, illetve a szóbeli vizsgán 
a tanultak alkalmazásával reflektáljanak erre a fejlıdési folyamatra, ezáltal reflektív szemléletük fejlıdjön. 
Emellett a szóbeli vizsga célja a képzési folyamat lezárása, visszacsatolás a tanulási folyamat 
eredményességérıl és a továbbfejıdés lehetıségeirıl. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MPPL 2114 Független (egyházi és alternatív) iskolák hazánkban és külföldön 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák 
beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai 
koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a 
hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel, az alternatív, a független iskolákban folyó 
pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. A kurzus során 
arra törekszünk, hogy az elméleti megalapozást követıen a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek az 
alternatív iskolák mőködésérıl az intézménylátogatások segítségével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

• A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Karácsony Sándor (2000): Kik vagyunk, és mit akarunk? SDG füzetek – 1. Budapest. 
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Réthy Endréné, Schaffhauser Franz, Szabolcs Éva (szerk., 2000): Iskolák és iskolareformok 
Magyarországon és Svájcban. Osiris Kiadó Budapest. 

• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 
Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 

• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 
29-41. 
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 MPPL 2116 Drámapedagógia a tanításban 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Hallgatók megismertetése a drámapedagógia alapjaival, kialakulásával, irányzataival annak alkalmazásával 
a tanításban Tréning formájában megismerkednek a különbözı dramatikus gyakorlatokkal, játékokkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A drámapedagógia története, irányzatai, alkalmazása 
A dramatikus gyakorlat fogalma, típusai, Improvizáció, szimuláció, globális szimuláció falu játék. 
A különbözı tantárgyak (idegen nyelvek, történelem, magyar irodalom, magyar mint idegen nyelv) tanítás 
módszertanának összekapcsolása a drámapedagógiai eljárásokkal 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• G., Bolton (1993): A tanítási dráma elmélete. Színházi füzetek V., Budapest. 
• Elıd Nóra (1997):Multi kultúra- Drámajátékok Másképp Alapítvány, Budapest. 
• Molnár Andrea (2001): Idegennyelvtanítás-másképpen (?) Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. 

Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest. 
• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma Pedagógia Pszichológia Pedellus. Tk. Debrecen 
• Trencsényi László (szerk.) (1993): Reformpedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, 

Budapest. 
 
 
 

MPPL 2117 Hátrányos helyzető tanulók az iskolákban 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lannert 
Keresztély István 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Bodonyi 
Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az iskolai sikertelenségek sorozata mögött húzódó 
tényezıkbe, és abba hogy mit tehetne együtt az oktatásügy és a szociális szféra a helyzet javítása érdekében. A 
hallgatók tanulják meg a kérdést komplex módon átlátni, a felmerülı problémákat összefüggéseiben 
megvizsgálni. Integráló pedagógusként képesek legyenek interaktívan több szinten kommunikálni, 
befolyásolni, aktvitásra serkenteni, katalizáló, segítı attitőddel különféle, a saját személyiségéhez illeszthetı 
fejlesztési eljárásokat kiválasztani. Továbbá tudjon együtt gondolkodni, kooperatív munkát végezni a 
kollégákkal, szülıkkel és más szakemberekkel. A tantárgy oktatása során arra is törekszünk, hogy a hallgatók 
részletesebben megismerkedjenek a törvényi meghatározáson kívül esı sajátos nevelési igényő tanulókkal, 
azokkal akik sajátos bánásmódot igényelnek a tanórán és azon kívül is, úgy mint például: lassú tanulók, a 
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tehetséges tanulók, a hátrányos helyzető tanulók, a védelembe vett tanulók, a nehezen nevelhetı különc vagy 
deviáns tanulók.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

Témakörök 
• A tanulók közötti különbségekrıl és a különbségek természetérıl 
• Az integráció, inklúzió 
• Integrációs stratégiák 
• Hátrányos helyzető gyermekek 
• A sikeres integráció megvalósulásának fontos elemei, gyakorlati tapasztalatok 
• Néhány sikeres hátránykezelési stratégia 
• Hátrányos helyzető tanulók továbbtanulásának támogatása 
• Veszélyeztetett gyerekek 
• A fiatalkori bőnelkövetés kialakulásához vezetı veszélyeztetı tényezık, zavarok 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bábosik István – Torgyik Judit (szerk. 2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest 
• Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükséglető gyermekek és fiatalok integrált nevelése, 

oktatása. In.: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar, Budapest 

• Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola, együttmőködı iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz. 32-40. 
Ajánlott irodalom: 

• Veczkó József (2002): Gyermek- és ifjúságvédelem. APC – Stúdió, Gyula 
 
 
 

MPPL 3115 Alternatív pedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  A tantárgy tanításának alapvetı gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai 
alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a 
pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elı. A kurzus célja, hogy hallgatóink 
megismerkedjenek a hagyományoktól eltérı pedagógiák történetével, célkitőzéseikkel és a reformpedagógiai 
iskolák gyakorlatával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• Az elméleti rész fıbb témái: 
Az alternatív pedagógiai koncepciók történeti és filozófiai háttere 
Az alternatív iskolák jellemzıi Magyarországon és külföldön 
Az alternatív pedagógia módszerei  
A tanárszerep változásai az alternatív iskolában – kihívások és új feladatok a pedagógusok elıtt 
Pedagógiai értékelés az alternatív iskolákban 
Az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésének módszerei - esettanulmány készítésének módszerei 
Az alternatív iskolák innovációs törekvéseinek hatása közoktatásunkra 
Értékek és újdonságok az alternatív pedagógiában 
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Sajátos nevelési igényő gyermekek az alternatív pedagógiai koncepciók szemszögébıl, az alternatív 
iskolákban 

A gyakorlati rész: Iskolalátogatások (A félév során 2 – 3 alternatív iskola megtekintése a megbeszélt 
szempontok alapján) 
Évközi tanulmányi követelmények: 

Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 
Szóbeli beszámoló 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák: az alternatív iskolák értelmezése. Új 

Pedagógiai Szemle, 6. sz. 28-33.  
• Klein Sándor, Soponai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kft. Budapest. 
• Czike Bernadett (szerk., 1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest. 
• Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

• Vincze Beatrix (2005): A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep. Iskolakultúra, 8. sz. 
29-41 

 
 
 

MPPL 3116 Egyházi iskolák 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 10 + 0 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Simonfi 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus szeminárium, melynek elsıdleges célja a tanár szakos hallgatók bevezetése a keresztyén pedagógia 
alapkérdéseibe; annak bemutatása, hogy a bibliai antropológiai alapján milyen nevelésfelfogás jött létre a 
reformáció idején, s ennek milyen intézményes kereteit alakították ki a mai történelmi egyházak. A tantárgy 
további célja, hogy gyakorlati tapasztalathoz juttassa a hallgatókat az egyházi iskolák mőködését, sajátos belsı 
világát illetıen, megismertesse velük a református közoktatás szervezeti felépítését, jogi szabályozását, helyét 
a közoktatás egészében. E mellett a kurzus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a hallgatók reflektált módon 
újra fogalmazzák a kérdéssel kapcsolatos saját viszonyukat, és a bibliai antropológia alapján álló 
nevelésfelfogásról alkotott korábbi ismereteiket kibıvítsék, elmélyítsék, és új elemeket illesszenek abba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

• A bibliai emberkép és annak értelmezési lehetıségei – történeti és hermeneutikai szempont. 
• A reformátori tanítások alapján értelmezett emberkép és az erre épülı nevelés legfontosabb jellemzıi. 
• A magyar protestáns nevelés mai intézményes gyakorlata. 
• A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye. 
• A református iskolai nevelés tradíciói, sajátosságai. 
• A keresztyén családi nevelés modellje. 
• Katechézis – nevelés-oktatás gyülekezeti közösségben. 

Évközi tanulmányi követelmények: 
Aktív részvétel a foglalkozások 85%-án 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna (2011): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Gondolat Kiadó, 
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Budapest. 
• Macanlay-Barros (1994): Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Budapest 
• Pálhegyi Ferenc (2001): Útjelzıtáblák – Elıadások a keresztyén pedagógiáról. Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest. 
• Szőcs Ferenc (1997): A reformáció oktatási és nevelési eszménye. In: „Fölbuzog szívem szép beszédre” 

(Szerk.: Tenke Sándor, Karasszon István) KRE-BTK, Budapest. 
• Dobson, J. (1994): Az akaratos gyerek. Keresztyén ismereterjesztı Alapítvány. Budapest. 
• Kopp Erika (2005): Református középiskolák identitása. Educatio 3. 554. 

Ajánlott irodalom: 
• H. Richard Niebuhr (2006): Krisztus és a kultúra. Harmat Kiadó – Sárospataki keresztyén 

Filozófiaintézet. Budapest-Sárospatak. 
• Nyíri Tamás (1972): Antropológiai vázlatok. Szent István Társulat, Budapest. 
• Tomka Miklós (2005): A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 3. 492. 
• Csanád Béla (2004): A keresztény nevelés általános alapjai. JEL Könyvkiadó, Budapest. 
• A Magyar Református Egyház közoktatási törvénye. 

 
 
 

MPPL 4106 Kisebbségpedagógia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodonyi Edit 

Féléves óraszám: 
N:  
L: 0 + 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodonyi Edit 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatása során arra törekszünk, hogy a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekkel rendelkezı 
hallgatók részletesebben megismerkedjenek a kisebbségekhez tartozó csoportok helyzetével társadalmunkban. 
A tantárgy alapvetı célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inter- és multikulturális nevelés egyes 
kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, ismerjék meg fejlıdését, és tisztán lássák, hogy mitıl lesz egy oktatási 
intézmény kulturálisan érzékeny, vagyis választ kapjanak arra, hogy mi teszi az iskolát inter- vagy 
multikulturálissá. Törekszünk arra, hogy felkészítsük hallgatóinkat a diszkriminatív megnyilvánulások 
kivédésére és megelızésére, arra, hogy mit tehetnek a gyakorlatban az elıítéletes viselkedés ellen. Gyakorlati 
példák elemzésével segítjük a jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetıségeinek 
megismerését és elemzését. Mindemellett fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat a saját elıítéleteik 
legyızésére, vagyis arra, hogy képesek legyenek önnevelésre és tanuljanak meg folyamatos önvizsgálatot 
tartani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy segíti a hallgatót abban, hogy 

- megismerje és értse a különbözı kultúrák értékvilágát; 
- megismerje a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális keveredésre vonatkozó kutatások fıbb 

eredményeit és a legfontosabb elméleti megközelítéseket; 
- megismerje az enkulturációra, különösképpen a kulturális identitás kialakulására vonatkozó kutatások 

fıbb eredményeit; 
- megismerje a hazai kisebbségek fıbb jellemzıit, jogaikat, a kisebbségpedagógiával kapcsolatos jogi és 

szakmai dokumentumokat 
megismerje és értse a sztereotípiák, elıítéletek mőködését, és megismerjen olyan nevelési módszereket, 
amelyek gyengítik az elıítéleteket. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgató aktív részvétele a foglalkozásokon 
Intézménylátogatásokról reflektív jegyzıkönyv elkészítése 
A kisebbségekkel kapcsolatos dolgozat beadás 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bodonyi Edit (1999):  Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-tıl napjainkig. ELTE BTK, Pro 

Educatione Gentis  Hungariae Alapítvány, Budapest, 37-77. 
• Bodonyi Edit – Kovács Anna – Müller Rodica – Vámos Ágnes: Kisebbségi népismeret oktatása a 

nemzetiségi iskolákban. 1-2. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz. 23-34. p., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 
10. sz. 41-50. p. 

• Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat, Budapest 
• Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom - 

interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány 
körébıl. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.  

Ajánlott irodalom: 
• Forray R. Katalin – Hegedős T. András  (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy 

innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem 
tudsz.” NCsT Kiadó, Budapest, 59-77. 

• Paveszka Dóra – Nyíri Pál (2006):  Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: 
Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest, 129-171.   

 
 
 

MPPL 4107 A neveléstudomány szaknyelve 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Borosán Lívia 

Féléves óraszám: 
N:  
L:  0 + 10 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
- 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Borosán Lívia 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

Ajánlott félév: 
I 

Értékelés 
módszere: 
Portfólió 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók bevezetést kapjanak a pedagógiai szaknyelvbe, gyakorlatot szerezzenek szakmai szövegértésben, 
szövegprodukciókban. Ennek keretében megismerkedjenek a neveléstudományok, a modern 
társadalomtudományok legfontosabb nemzetközi irányzataival, fogalmi rendszerével, terminusaival, az ezeket 
közvetítı szakfolyóiratokkal 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók váljanak nyitottá a neveléstudományi szakszövegek befogadására és használatára. Legyenek 
képesek a szakmai kifejezések nyelvi-logikai és filozófiai analízisére. Ismerjék a fontosabb szaknyelvi 
fogalmak releváns alkalmazási területeit, szerezzenek jártasságot mind a fogalmak, mind az alkalmazási 
területek felkutatásának mechanizmusaira.  
Legyenek képesek neveléstudományi szakszövegek olvasására és alkotására, valamint váljanak képessé ezen 
ismereteiket pedagógiai munkájuk során alkalmazni, kamatoztatni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Neveléstudományi szakkifejezések értelmezése. 
• Szakmai szöveg értelmezése - képzeljük el, hogy egy adott szakirodalom szövegét, nem 

neveléstudományi szakemberekbıl álló csoport számára „lefordítjuk”. 
• Szakmai szövegek szaknyelvi kritikájának fejlesztése: szakmai fogalmak kiemelése - értelmezése, 

adekvát-e az alkalmazásuk, segítik-e a megértést, találunk-e a szakkifejezések mellett értelmezést, 
elfogadjuk-e az író által használt értelmezést, más kontextusban milyen értelmezését ismerjük… 

• Az absztrakt fogalmának értelmezése, megismerkedés az absztrakt követelményeivel 
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• Egy szakdolgozat (régebbi szakdolgozat vagy jövıbeni is lehet) 1 oldalas absztraktjának elkészítése. 
• A recenzió fogalmának értelmezése, megismerkedés a recenzió követelményeivel. 
• Egy min. 25 oldalas anyag (tanulmány, könyv fejezet) recenziójának elkészítése. 
• A félév során ki kell választani 1-2 elıadást, az ott hallott szakkifejezéseket össze kell győjteni, majd egy 

min. 10 elembıl álló keresztrejtvényt kell készíteni belıle. A keresztrejtvények megfejtése. 
• Betőrendes katalógus készítése – rövid értelmezéssel -, a félév során megismert szakkifejezésekbıl. 

Követelmény: 
Az órákon való aktív részvétel,  
Az óra munkához kapcsolódó önálló feladatok elvégzése, portfólióba rendezése, határidıre történı 
leadása, 
A félév utolsó óráján prezentálás. 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Pedagógiai folyóiratok, konferenciakötetek 
• Az oktató saját feladatlapjai  

Ajánlott irodalom: 
• Pedagógiai folyóiratok 
• Bábosik István – Koncz István (2008) (szerk.): A szociális életképesség megalapozása az iskolában. PEM 

Tanulmányok –IX. Budapest 
• Bábosik István (1993): A spontán kirekesztıdés, mint iskolai ártalom In.: Új Pedagógiai Szemle 
• Bábosik István (2004): Neveléselmélet, Osiris Kiadó, Budapest 
• Csapó Benı (2008): A tanulás dimenziói és a tanulás, ill. A tudás és a kompetenciák, Educatio, Budapest, 

Eepa.oszk.hu/01500/01551/00044/pdf/712.pdf 
• Nahalka István: Konstruktivizmus és tartalomfejlesztés ftp://ftp.oki.hu/download/.../Tankonyvdialogusok-

II-09.pdf 
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12. TÁRSADALOM- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET 
által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 

 
12.1. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
Az alapképzési szak megnevezése: kommunikáció és médiatudomány (Communication and 

Media Science) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 

megjelölése: 
 
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: kommunikátor 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Expert in Communication 
 
Képzési terület: társadalomtudományi 
Képzési ág: társadalomismeret 
A képzési idı félévekben: 6 félév 

 
 

12.1.1. Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos – szakirányt választó 
– hallgatók számára  

 (nappali képzés) 
(130 kredit /nyári gyakorlattal/) 

 
 
Az e mintatanterv szerint haladó hallgatók más szakról minort nem választhatnak (minort 
választani kívánó hallgatók a kommunikáció alapszakos – minor szakot választó –hallgatók 
számára készült mintatanterv szerint kell végezniük tanulmányaikat)! 
 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÓ MODUL (33 KREDIT) 

K 
Bevezetés az etikába BKO 

0112 
–  

30/v/
3 

    

K 

Filozófiatörténet  BAA 
0010 
BKO 
0010 

– 
30/v/

2 
     

K 
Pszichológia I. BKO 

0113 
-- 

30/v/
2 

     

K 
Szociológia I. BKO 

0115 
-- 

30/v/
2 

     

K 
Kulturális antropológia I BKO 

0117 
-- 

30/v/
2 
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K 
Szemiotika BKO 

0119 
-- 

30/v/
2 

     

K 
Közéleti és politikai 
kommunikáció 

BKO 
0121 

-- 
30/é/

2 
     

K 
Pszichológia II. 
(Szociálpszichológia) 

BKO 
0114 

BKO 
0113 

 
30/v/

2 
    

K 
Közgazdaságtan BKO 

0116 
--  

30/v/
2 

    

K 
Kulturális antropológia II. 
(Vallásantropológia) 

BKO 
0118 

BKO 
0117 

 
30/é/

2 
    

K 
Jogi alapismeretek BKO 

0120 
  

30/v/
3 

    

K 
Politológia BKO 

0122 
  

30/v/
2 

    

K 
Bibliaismeret BKO 

0124 
  

30/é/
3 

    

K 

Szociológia II. 
(Magyarország 
társadalomtörténete a XX. 
században) 

BKO 
0126 

  
30/v/

2 
    

K 
Egyházismeret BAA 

0020 
  

30/v/
2 

    

 Összesítés:   

12 
kr/  
180 
óra 

21 
kr/ 
270 
óra 

    

MÓDSZERTANI ALAPOZÓ MODUL (15 KREDIT) 

K 
Kutatásmódszertan I. BKO 

0211 
 

30/é/
3 

     

K 
Kutatásmódszertan II. BKO 

0212 
--  

30/é/
3 

    

K 
Mőhelymunka I. (Szakmai 
szocializáció) 

BKO 
0213 

-- 
30/é/

3 
     

K 
Bevezetés a tudományos 
elemzésbe 

BKO 
0215 

-- 
30/é/

3 
     

K 
Mőhelymunka II. (Nyári 
gyakorlat felvezetése 

BKO 
0214 

  
30/é/

3 
    

 Összesítés:   
9 kr/ 

90 
óra 

6  kr/ 
60 
óra 

    

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ALAPMODUL (8 KRDIT)  

K 
Verbális készségek 
fejlesztése I. 

BKO 
0311 

 
30/é/

2 
     

K 
Verbális készségek 
fejlesztése II. 

BKO 
0312 

--  
30/é/

2 
    

K 
Kommunikációs tréning BKO 

0313 
-- 

30/é/
2 

     

K 
Kommunikációs 
technológiák I. 

BKO 
0315 

-- 
30/é/

2 
     

 Összesítés:   
 6 kr/   
90 
óra 

2 kr/ 
30  
óra 

    

SZAKMAI TÖRZSMODUL (48 KREDIT) 
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Szakmai elméleti ismeretek (24 kredit) 

K 
Kommunikációelmélet I. BKO 

1111 
   

30/v/
2 

   

K Kommunikáció és a 
médiatörténet I. 

BKO 
1113 

   
30/v/

2 
   

K Médiaelmélet BKO 
1115 

   
30/v/

2 
   

K Verbális készségek 
fejlesztése III. 

BKO 
1117 

   
30/é/

2 
   

K Kommunikációs 
technológiák II. 

BKO 
1119 

   
30/é/

2 
   

K Kulturális antropológia III. 
(Vizuális kommunikáció) 

BKO 
1121 

   
30/v/

2 
   

K 
Kommunikációelmélet II. BKO 

1112 
BKO 
1111 

   
30/v/

2 
  

K A kommunikáció nyelvi 
eszközei 

BKO 
1114 

 
  

 30/v/
2 

  

K Szociolingvisztika BKO 
1116 

 
  

 30/v/
2 

  

K Verbális készségek 
fejlesztése IV.  

BKO 
1118 

BKO 
1117 

  
 30/é/

2 
  

K Kommunikációs 
technológiák III. 

BKO 
1120 

BKO 
1119 

  
 30/é/

2 
  

K Médiagazdaságtan I. 
(Médiatervezés I.) 

BKO 
1122 

 
  

 30/v/
2 

  

 Összesítés:     

12 
kr/ 
180 
óra 

12 
kr/ 
180 
óra 

  

Speciális kommunikációs ismeretek (24 kredit)  
(18 kredit választott szakiránytól függetlenül + 6 kredit a választott szakiránytól függıen) 

K Médiaprogramok elemzése I. 
(nyelvi) 

BKO 
2115 

--  
 

30/é/
2 

   

K Mőhelymunka III. (Nyári 
gyakorlat elemzése) 

BKO 
2111 

  
 

30/é/
3 

   

K Alkalmazott kommunikáció 
I. (Bevezetés a rádiózásba) 
 

BKO 
2117 

--  
 

30/é/
2    

K 
Mővészeti kommunikáció 

BKO 
2129 

--  
 

30/v/
2 

   

 Összesítés 
 

 
  

 
 

   

K 
Mőhelymunka IV. 
(Szakirányos nyári gyakorlat 
felvezetése) 

BKO 
2112 

   
 

30/é/
3 

  

K Csoportdinamikai gyakorlat BKO 
2116 

 
  

 30/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
II. (Bevezetés a televíziós 
mősorkészítésbe) 

BKO 
2118 

BKO 
2120 

  
 

30/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
III. (A külsı forgatás 
gyakorlata) 

BKO 
2120 

BKO 
2118 

  
 

30/é/
2 
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Összesítés:  

  
 

9 kr/ 
120 
óra 

9 kr/ 
120 
óra 

  

Sajtó-média szakirány felé orientálódóknak 
KV Sajtómőfajok gyakorlat I. BKO 

4410 
  

 
 30/é/

2 
  

KV Kutatásmódszertan III. (A 
médiakutatás alapjai) 

BKO 
4412 

  
 

 30/é/
2 

  

KV Stúdiógyakorlat BKO 
4414 

  
 

 30/é/
2 

  

Sajtó-média szakirányhoz összesítés:  
  

 
 6 kr/ 

90 
óra 

  

PR-marketing szakirány felé orientálódóknak: 
KV Szervezetszociológia I. BKO 

4210 
  

 
 30/v/

3 
  

KV PR I. BKO 
4212 

  
 

 30/é/
3 

  

PR-marketing szakirány összesítés:  
  

 
 6 kr/ 

60 
óra 

  

Szervezeti szakirány felé orientálódóknak: 
KV Szervezetszociológia I. BKO 

4210 
  

 
 30/v/

3 
  

KV PR I. BKO 
4212 

  
 

 30/é/
3 

  

Szervezeti szakirányhoz összesítés:  
  

 
 6 kr/ 

60 
óra 

  

Nemzetközi szakirány felé orientálódóknak: 
KV Nemzetközi kapcsolatok és 

intézmények I. 
BKO 
4110 

  
 

 30/v/
3 

  

KV PR I. BKO 
4114 

  
 

 30/v/
3 

  

Nemzetközi  szakirányhoz összesítés:  
  

 
 6 kr/ 

60 
óra 

  

 
Összesítés:  

  
  

6 kr/ 
60 
óra 

  

SZAKIRÁNYTÓL FÜGGETLENÜL 

SZV/ 
SZVB 

Szabadon választható 
szakmai ismeretek 

BKO 
XXXX  22 kredit 

K 
Nyári szakmai gyakorlat I. 

BKO 
3911 

  
 

4 kr/ 
80 
óra 

   

SZAKZÁRÁS 

K Szakdolgozat 
BKO 
5998 

      0/é/0 

 ZÁRÓVIZSGA  
BKO 
5999 

Abszolutó
-rium 
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Választható szakmai ismeretek  

 (22 kredit megszerzése szükséges) 
 

 
A korlátozott csoportlétszám miatt már az elsı félévben célszerő választható tárgyat felvenni! 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

SZV 
Családi kommunikáció BKO 

3111 
–   

30/é/
2 

   

SZBV Újságírás gyakorlatok BKO 
3112 

--  
30/é/

3 
    

SZBV Rádiós mősorkészítés BKO 
3113 

BKO 
2117 

  
30/é/

3 
   

SZBV Televíziós mősorkészítés BKO 
3114 

BKO 
2118 

   
30/é/

2 
  

SZV Internet és multimédia 
mősorok készítése  

BKO 
3115 

--     
30/é/

3 
 

SZBV Forgatókönyvírás BKO 
3116 

--      
30/é/

2 
SZV A rituális és a szakrális 

antropológiája 
BKO 
3117 

--   
30/v/

2 
   

SZV Világgazdaságtan és 
Magyarország külgazdasági 
kapcsolatai  

BKO 
3118 

--    
30/é/

2 
  

SZV Szervezeti 
magatartástudomány 

BKO 
3119 

–     
30/v/

2 
 

SZV Projektmenedzsment BKO 
3120 

--      
30/é/

2 
SZBV Egyházi sajtó és média BKO 

3121 
--     

30/é/
2 

 

SZBV Kommunikáció és 
médiatörténet III.. 
(Sajtótörténeti 
esettanulmányok) 

BKO 
3122 

--       

SZV Multimédia az oktatásban BKO 
3123 

--     
30/é/

2 
 

SZV Környezeti antropológia BKO 
3129 

--    
30/é/

2 
  

SZV Médiagazdaságtan II. BKO 
3125 

--     
30/v/

2 
 

SZBV Szaknyelv II. BKO 
3131 

--    
30/é/

2 
  

SZBV Diplomáciatörténet, 
nemzetközi etikett és 
protokoll 

BKO 
3133 

--    
30/é/

2 
  

 Összesítés:   
0 kr/ 
0 óra 

3 kr/ 
30 
óra 

7 kr/ 
90 
óra 

10 
kr/ 
150 
óra 

11 
kr/ 
150 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 
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A szakirányokhoz tartozó 5.-6. féléves mintatanterv – külön folytatódik – szakirányonként. 

 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

 
Félévek Összesítés 

fıszak 1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 360 390 390 510 150 60 
Vizsgák száma 5 7 6 5 2 0 
Félévközi jegyek száma 7 5 7 12 3 2 
Összes felkínált kredit 27 32 32 37 11 4 
Javasolt kreditmennyiség 30 30 30 30 30 30 

 
 

12.1.2. Nemzetközi kommunikáció szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány 
alapképzési szakos – szakirányt választó – hallgatók számára 

 (nappali képzés) 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

5 6 
SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK 

K Kulturális tanulmányok I. BKO 2113  30/é/3  
K Kulturális tanulmányok II. BKO 2114 BKO 2113  30/é/3 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 
K Nemzetközi kapcsolatok és 

intézmények II. 
BKO 4111  30/v/3 

 

K PR II. BKO 4115 BKO 4114 30/v/3  
K Szaknyelv I. BKO 4117  30/é/3  
K Szaknyelv II. BKO 4119 BKO 4117 30/é/3  
K Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári 

gyakorlatot értékelı szeminárium) 
BKO 4121  30/é/3 

 

K Diplomáciatörténet, nemzetközi 
protokoll és etikett 

BKO 4123  30/é/3 
 

K Marketingkommunikáció BKO 4112   30/v/3 
K Világgazdaságtan és Magyarország 

külgazdasági kapcsolatai 
BKO 4116   

30/v/3 

K Szaknyelv III. BKO 4118   30/é/3 
K Szaknyelv IV. BKO 4120   30/é/3 
K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 

módszertana) 
BKO 4122   

30/é/3 

K Kultúraközi kommunikáció II. BKO 4124   30/v/2 
K Szervezeti kommunikáció III 

(Szervezeti és információs 
technológiák) 

BKO 4126   
30/é/3 



 

| 1229 | 

 

 Összesítés:   
21 kr/ 

210 óra 
23 kr/ 

240 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. BKO 3921 BKO 2112 
6 kr/ 

160 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

 
 

Félévek Összesítés 
nemzetközi kommunikáció  

szakirány 5 6 

Összes óraszám 210 240 
Vizsgák száma 2 3 
Félévközi jegyek száma 5 5 
Összes felkínált kredit 21 23 
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12.1.3. PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési 

szakos – szakirányt választó – hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

5 6 
SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK 

K Kulturális tanulmányok I. BKO 2113  30/é/3  
K Kulturális tanulmányok II. BKO 2114 BKO 2113  30/é/3 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETET 
K Szervezetszociológia II. BKO 4311 BKO 4310 30/v/3  
K Szervezet és vezetéselmélet I. BKO 4313  30/v/3  
K Médiagazdaságtan II. BKO 4315  30/v/2  
K PR II BKO 4317 BKO 4316 30/é/3  
K Marketingkutatás BKO 4319  30/v/2  
K Szervezeti kommunikáció I BKO 4321  30/v/2  
K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 

értékelı szeminárium) 
BKO 4323 

 30/é/3 
 

K Médiagazdaságtan III. (médiatervezési 
szeminárium és gyakorlat) 

BKO 4312 
  

30/v/2 

K Szervezeti és üzleti etika II. (Üzleti 
etika) 

BKO 4314 
  

30/v/3 

K Konfliktuskezelés mediációval BKO 4318   30/é/3 
K Marketingkutatás- 

marketingkommunikáció 
BKO 4320 

  
30/v/3 

K Szervezeti kommunikáció III (Szerv. 
Inf. Tech) 

BKO 4322 
  

30/é/3 

K Mőhelymunka VI. (szakdolgozatírás 
módszertana) 

BKO 4324 
  

30/é/3 

K Kutatásmódszertan III. (A médiakutatás 
alapjai) 

BKO 4326 
  

30/é/3 

 
Összesítés: 

  21 kr/ 
240 óra 

23 kr/ 
240 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. BKO 3921 BKO 2112 
6 kr/ 

160 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 

Félévek Összesítés 
PR-marketing szakirány   5 6 

Összes óraszám 240 240 
Vizsgák száma 5 3 
Félévközi jegyek száma 3 5 
Összes felkínált kredit 21 23 
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12.1.4. Sajtó-média szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési 

szakos – szakirányt választó – hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

5 6 
SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK 

K Kulturális tanulmányok I. BKO 2113  30/é/3  
K Kulturális tanulmányok II. BKO 2114   30/é/3 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 
K Sajtómőfajok gyakorlat II. (újságírói 

gyakorlatok I.) 
BKO 4411 BKO 4410 

30/v/2 
 

K Kommunikáció és a média története II. 
(Sajtótörténet) 

BKO 4413  
30/v/2 

 

K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 
értékelı szeminárium) 

BKO 4415  
30/é/2 

 

K Online újságírás I. BKO 4417  30/é/2  
K Az újságírói munka alapjai BKO 4419  30/v/2  
K Elektronikus médiamőfajok (Rádiózás) BKO 4421 BKO 2117 30/v/2  
K Sajtómőfajok gyakorlat III. 

(véleménymőfajok) 
BKO 4423  

30/é/2 
 

K Civil társadalom és média BKO 4425  30/v/2  
K Lapszerkesztés BKO 4427  30/é/2  
K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 

módszertana) 
BKO 4416  

 
30/é/2 

K Online újságírás II. BKO 4418 BKO 4417  30/é/2 
K Vágási ismeretek BKO 4420   30/é/2 
K Elektronikus médiamőfajok 

(Televíziózás) 
BKO 4422 BKO 2118 

 
30/v/2 

K Sajtómőfajok gyakorlat IV. (újságírói 
gyakorlatok) 

BKO 4424 BKO 4411 
 

30/v/2 

K Dokumentummősor-készítés BKO 4426   30/é/2 
K Mősorszerkesztés I. (rádió) BKO 4428   30/é/2 
K Mősorszerkesztés II. (TV) BKO 4430   30/é/2 
K Médiaprogramok elemzése II. 

(tartalomelemzés) 
BKO 4432  

 
30/é/2 

K Mestermunka készítése BKO 4490 BKO 4441  30/é/2 

 Összesítés:   
21 kr/ 

300 óra 
23 kr/ 

330 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. BKO 3921 BKO 2112 
6 kr/ 

160 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
sajtó szakirány 5 6 

Összes óraszám 300 330 
Vizsgák száma 5 2 
Félévközi jegyek száma 5 9 
Összes felkínált kredit 21 23 

 
 
 
12.1.5. Szervezeti szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos 

– szakirányt választó – hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

5 6 
SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK 

K Kulturális tanulmányok I BKO 2113  30/é/3  
K Kulturális tanulmányok II BKO 2114 BKO 2113  30/é/3 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 
K Szervezetszociológia II. BKO 4211 BKO 4210 

BKO 4310 
30/v/3 

 

K Szervezetelemzés és fejlesztés I. BKO 4213  30/v/2  
K Szervezeti kommunikáció I BKO 4215  30/v/2  
K Szervezeti és üzleti etika I. (Szervezeti 

etika) 
BKO 4217  30/v/3 

 

K HR I BKO 4219  30/é/3  
K Szervezeti egészségkultúra I BKO 4221  30/é/3  
K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 

értékelı szeminárium) 
BKO 4223  30/é/3 

 

K Szervezetelemzés és fejlesztés II. BKO 4214 BKO 4213  30/v/2 
K Szervezeti kommunikáció II BKO 4216 BKO 4215  30/v/2 
K Szervezet és vezetéselmélet II. 

(Vezetéselmélet) 
BKO 4218   

30/v/3 

K HR II BKO 4220 BKO 4219  30/é/3 
K Szervezeti egészségkultúra II BKO 4222 BKO 4221  30/é/3 
K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 

módszertana) 
BKO 4224   

30/é/3 

K Szervezeti kommunikáció III (Szerv. 
Inf. Tech) 

BKO 4226   
30/é/3 

 Összesítés:   
22 kr/ 

240 óra 
22 kr/ 

240 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. BKO 3921 BKO 2112 
6 kr/ 

160 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
szervezeti szakirány   5 6 

Összes óraszám 240 240 
Vizsgák száma 4 3 
Félévközi jegyek száma 4 5 
Összes felkínált kredit 22 22 
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12.1.6. Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos – minor szakot 

választó – hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

(120 kredit) 
 
 

Az e mintatanterv szerint haladó hallgatók más szakról minort kell választaniuk! Akik 
kommunikáció szakos szakirányt kívánnak választani, ık a kommunikáció alapszakos – 
szakirányt választó – hallgatók számára készült mintatanterv szerint kell végezniük 
tanulmányaikat! 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ MODUL (53 KREDIT) 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÓ MODUL 

K Filozófiatörténet  BAA 0010 
BKO 0010 

– 
30/v/

2 
     

K Pszichológia I. BKO 0113 -- 
30/v/

2 
     

K Szociológia I. BKO 0115 -- 
30/v/

2 
     

K Kulturális antropológia I BKO 0117 -- 
30/v/

2 
     

K Szemiotika BKO 0119 -- 
30/v/

2 
     

K 
Közéleti és politikai 
kommunikáció 

BKO 0121 -- 
30/é/

2 
     

K 
Bevezetés az etikába 

BKO 0112 –  
30/v/

3 
    

K 
Pszichológia II. 
(Szociálpszichológia) 

BKO 0114 
BKO 
0113 

 
30/v/

2 
    

K 
Közgazdaságtan 

BKO 0116 --  
30/v/

2 
    

K 
Kulturális antropológia II. 
(Vallásantropológia) 

BKO 0118 
BKO 
0117 

 
30/é/

2 
    

K 
Jogi alapismeretek 

BKO 0120   
30/v/

3 
    

K 
Politológia 

BKO 0122   
30/v/

2 
    

K 
Bibliaismeret 

BKO 0124   
30/é/

3 
    

K 

Szociológia II. 
(Magyarország 
társadalomtörténete a XX. 
században) 

BKO 0126   
30/v/

2 
    

K 
Egyházismeret 

BAA 0020   
30/v/

2 
    

MÓDSZERTANI ALAPOZÓ MODUL 
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K Kutatásmódszertan I. BKO 0211 -- 
30/é/

3 
     

K 
Mőhelymunka I. (Szakmai 
szocializáció) 

BKO 0213 -- 
30/é/

3 
     

K 
Bevezetés a tudományos 
elemzésbe 

BKO 0215 -- 
30/é/

3 
     

K 
Kutatásmódszertan II. 

BKO 0212   
30/é/

3 
    

          
KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ALAPMODUL 

K 
Verbális készségek 
fejlesztése I. 

BKO 0311 -- 
30/é/

2 
     

K 
Kommunikációs tréning 

BKO 0313 -- 
30/é/

2 
     

K 
Kommunikációs 
technológiák I. 

BKO 0315 -- 
30/é/

2 
     

K 
Verbális készségek 
fejlesztése II. 

   
30/é/

2 
    

 Összesítés:   

27 
kr/ 
360 
óra 

26 
kr/ 
330 
óra 

    

SZAKMAI TÖRZSMODUL (42 KREDIT) 
Szakmai elméleti ismeretek (24 kredit) 

K 
Kommunikációelmélet I. 

BKO 1111 --   
30/v/

2 
   

K 
Kommunikáció és a 
médiatörténet I. 

BKO 1113 
-- 

  
30/v/

2 
   

K 
Médiaelmélet 

BKO 1115 
-- 

  
30/v/

2 
   

K 
Verbális készségek 
fejlesztése III. 

BKO 1117 
-- 

  
30/é/

2 
   

K 
Kommunikációs 
technológiák II. 

BKO 1119 
-- 

  
30/é/

2 
   

K 
Kulturális antropológia III. 
(Vizuális kommunikáció) 

BKO 1121 
-- 

  
30/v/

2 
   

K 
Kommunikációelmélet II. 

BKO 1112 
BKO 
1111 

   
30/v/

2 
  

K 
A kommunikáció nyelvi 
eszközei 

BKO 1114 
 

   
30/v/

2 
  

K 
Szociolingvisztika 

BKO 1116 
 

   
30/v/

2 
  

K 
Verbális készségek 
fejlesztése IV.  

BKO 1118 
BKO 
1117 

   
30/é/

2 
  

K 
Kommunikációs 
technológiák III. 

BKO 1120 
BKO 
1119 

   
30/é/

2 
  

K 
Médiagazdaságtan I. 
(Médiatervezés I.) 

BKO 1122 
 

   
30/v/

2 
  

 Összesítés:     

12 
kr/ 
180 
óra 

12 
kr/ 
180 
óra 
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Speciális kommunikációs ismeretek (18 kredit) 

K Kulturális tanulmányok I BKO 2113 --   
30/é/

3 
   

K Médiaprogramok elemzése 
I. (nyelvi) 

BKO 2115 
-- 

  
30/v/

2 
   

K Alkalmazott kommunikáció 
I. (Bevezetés a rádiózásba) 

BKO 2117 
-- 

  
30/v/

2 
   

K 
Mővészeti kommunikáció BKO 2129 

-- 
  

30/v/
2 

   

K 
Kulturális tanulmányok II 

BKO 2114 
BKO 
2113 

   
30/é/

3 
  

K Csoportdinamikai gyakorlat 
BKO 2116 

 
   

30/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
II. (Bevezetés a televíziós 
mősorkészítésbe) 

BKO 2118 
BKO 
2120    

30/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
III. (A külsı forgatás 
gyakorlata) 

BKO 2120 
BKO 
2118    

30/é/
2 

  

 
Összesítés  

 
  

9 kr/ 
120 
óra 

9 kr/ 
120 
óra 

  

SZV/ 
SZVB 

Szabadon választható 
szakmai ismeretek 

BKO 
XXXX 

 
25 kredit 

SZAKZÁRÁS 
K Szakdolgozat BKO 5998       0/é/0 

 ZÁRÓVIZSGA  
BKO 5999 Abszolutó

-rium 
      

 
 
 

Választható szakmai ismeretek  
 (25 kredit megszerzése szükséges) 

 
 

A korlátozott csoportlétszám miatt már az elsı félévben célszerő választható tárgyat felvenni! 
 

 
 

VÁLASZTHATÓ SZAKMAI ISMERETEK (25 kredit)  
Ebbıl elsı félévben célszerő választani legalább 3 tantárgyat – 9 kreditértékkel 
A második félévben célszerő választani legalább 2 tárgyat – 4 kreditértékkel 

Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit 

SZV 
Családi kommunikáció BKO 

3111 
–   

30/é/
2 

   

SZBV Újságírás gyakorlatok BKO 
3112 

--  
30/é/

3 
    

SZBV Rádiós mősorkészítés BKO 
3113 

BKO 
2117 

  
30/é/

3 
   

SZBV Televíziós mősorkészítés BKO 
3114 

BKO 
2118 

   
30/é/

2 
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SZV Internet és multimédia 
mősorok készítése  

BKO 
3115 

--     
30/é/

3 
 

SZBV Forgatókönyvírás BKO 
3116 

--      
30/é/

2 
SZV A rituális és a szakrális 

antropológiája 
BKO 
3117 

--   
30/v/

2 
   

SZV Világgazdaságtan és 
Magyarország külgazdasági 
kapcsolatai  

BKO 
3118 --    

30/é/
2 

  

SZV Szervezeti 
magatartástudomány 

BKO 
3119 

–     
30/v/

2 
 

SZV Projektmenedzsment BKO 
3120 

--      
30/é/

2 
SZBV Egyházi sajtó és média BKO 

3121 
--     

30/é/
2 

 

SZBV Kommunikáció és 
médiatörténet III.. 
(Sajtótörténeti 
esettanulmányok) 

BKO 
3122 

--       

SZV Multimédia az oktatásban BKO 
3123 

--     
30/é/

2 
 

SZV Környezeti antropológia BKO 
3129 

--    
30/é/

2 
  

SZV Médiagazdaságtan II. BKO 
3125 

--     
30/v/

2 
 

SZBV Szaknyelv II. BKO 
3131 

--    
30/é/

2 
  

SZBV Diplomáciatörténet, 
nemzetközi etikett és 
protokoll 

BKO 
3133 

--    
30/é/

2 
  

 Összesítés: 

  
0 kr/ 
0 óra 

3 kr/ 
30 
óra 

7 kr/ 
90 
óra 

10 
kr/ 
150 
óra 

11 
kr/ 
150 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 
 
 

Félévek 
Összesítés 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 360 360 390 450 150 60 
Vizsgák száma 5 7 6 4 2 4 
Félévközi jegyek száma 7 6 7 11 3 2 
Összes felkínált kredit 27 29 28 31 11 4 
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12.1.7. Minor mintatanterv nem kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos hallgatók 

számára 
(nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

3 4 
SZAKMAI TÖRZSMODUL (24 KREDIT) 

K Kommunikációelmélet I. BKO 1111 -- 30/v/2  
K Kommunikáció és a médiatörténet I. BKO 1113 -- 30/v/2  
K Médiaelmélet BKO 1115 -- 30/v/2  
K Verbális készségek fejlesztése III. BKO 1117 -- 30/é/2  
K Kommunikációs technológiák II. BKO 1119 -- 30/é/2  
K Kulturális antropológia III. (Vizuális 

kommunikáció) 
BKO 1121 -- 30/v/2  

K Kommunikációelmélet II. BKO 1112 BKO 1111  30/v/2 
K A kommunikáció nyelvi eszközei BKO 1114   30/v/2 
K Szociolingvisztika BKO 1116   30/v/2 
K Verbális készségek fejlesztése IV.  BKO 1118 BKO 1117  30/é/2 
K Kommunikációs technológiák III. BKO 1120 BKO 1119  30/é/2 
K Médiagazdaságtan I. (Médiatervezés I.) BKO 1122   30/v/2 

 Összesítés:   
12 kr/ 

180 óra 
12 kr/ 

180 óra 
SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK (18 KREDIT) 

K Kulturális tanulmányok I. BKO 2113 -- 30/é/3  
K Médiaprogramok elemzése I. (nyelvi) BKO 2115 -- 30/é/2  
K Alkalmazott kommunikáció I. 

(Bevezetés a rádiózásba) 
BKO 2117 -- 30/é/2  

K Mővészeti kommunikáció BKO 2129 -- 30/v/2  
K Kulturális tanulmányok II BKO 2114 BKO 2113  30/é/3 
K Csoportdinamikai gyakorlat BKO 2116   30/é/2 
K Alkalmazott kommunikáció II. 

(Bevezetés a televíziós 
mősorkészítésbe) 

BKO 2118 BKO 2120  30/é/2 

K Alkalmazott kommunikáció III. 
(Bevezetés a televíziós 
mősorkészítésbe) 

BKO 2120 BKO 2118  30/é/2 

 
Összesítés:   

9 kr/ 
120 óra 

9 kr/ 
120 óra 

SZV/ 
SZVB 

Szabadon választható szakmai 
ismeretek 

BKO 
XXXX 

8 kredit 

 
 

Választható szakmai ismeretek  
 (8 kredit megszerzése szükséges) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

3 4 5 6 
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SZV 
Családi kommunikáció BKO 

3111 
– 

30/é/
2 

   

SZBV Újságírás gyakorlatok BKO 
3112 

--  
30/é/

3 
  

SZBV Rádiós mősorkészítés BKO 
3113 

BKO 
2117 

30/é/
3 

   

SZBV Televíziós mősorkészítés BKO 
3114 

BKO 
2118 

 
30/é/

2 
  

SZV Internet és multimédia 
mősorok készítése  

BKO 
3115 

--   
30/é/

3 
 

SZBV Forgatókönyvírás BKO 
3116 

--    
30/é/

2 
SZV A rituális és a szakrális 

antropológiája 
BKO 
3117 

-- 
30/v/

2 
   

SZV Világgazdaságtan és 
Magyarország külgazdasági 
kapcsolatai  

BKO 
3118 --  

30/é/
2 

  

SZV Szervezeti 
magatartástudomány 

BKO 
3119 

–   
30/v/

2 
 

SZV Projektmenedzsment BKO 
3120 

--    
30/é/

2 
SZBV Egyházi sajtó és média BKO 

3121 
--   

30/é/
2 

 

SZBV Kommunikáció és 
médiatörténet III.. 
(Sajtótörténeti 
esettanulmányok) 

BKO 
3122 

--     

SZV Multimédia az oktatásban BKO 
3123 

--   
30/é/

2 
 

SZV Környezeti antropológia BKO 
3129 

--  
30/é/

2 
  

SZV Médiagazdaságtan II. BKO 
3125 

--   
30/v/

2 
 

SZBV Szaknyelv II. BKO 
3131 

--  
30/é/

2 
  

SZBV Diplomáciatörténet, 
nemzetközi etikett és 
protokoll 

BKO 
3133 

--  
30/é/

2 
  

 Összesítés:   
7 kr/ 

90 
óra 

13 
kr/ 
180 
óra 

11 
kr/ 
150 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
Minor szak 3 4 5 6 

Összes óraszám 390 480 150 60 
Vizsgák száma 6 4 2 0 
Félévközi jegyek 
száma 

6 12 3 2 

Összes felkínált kredit 28 34 11 4 
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12.1.8. Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos hallgatók számára 

 (levelezı képzés) 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPOZÓ MODUL (33 KREDIT) 

K Filozófiatörténet  BAAL 0010 
BKOL 0111 

– 10/v/2      

K Pszichológia I. BKOL 0113 -- 10/v/2      
K Szociológia I. BKOL 0115 -- 10/v/2      
K Kulturális antropológia I BKOL 0117 -- 10/v/2      
K Szemiotika BKOL 0119 -- 10/v/2      

K 
Közéleti és politikai 
kommunikáció 

BKOL 0121 -- 15/é/2      

K 
Bevezetés az etikába 

BKOL 0112 –  
10/v/

3 
    

K 
Pszichológia II. 
(Szociálpszichológia) 

BKOL 0114 BKOL 0113  
10/v/

2 
    

K 
Közgazdaságtan 

BKOL 0116 --  
10/v/

2 
    

K 
Kulturális antropológia II. 
(Vallásantropológia) 

BKOL 0118 BKOL 0117  
15/é/

2 
    

K 
Jogi alapismeretek 

BKOL 0120   
10/v/

3 
    

K 
Politológia 

BKOL 0122   
10/v/

2 
    

K 
Bibliaismeret 

BKOL 0124   
15/é/

3 
    

K 

Szociológia II. 
(Magyarország 
társadalomtörténete a XX. 
században) 

BKOL 0126   
10/v/

2 
    

K 
Egyházismeret 

BAAL 0020   
10/v/

2 
    

 Összesítés:   
12 kr/ 
65 óra 

21 
kr/ 
100 
óra 

    

MÓDSZERTANI ALAPOZÓ MODUL (15 KREDIT) 

K Kutatásmódszertan I. BKOL 0211 -- 
15/é/

3 
     

K 
Mőhelymunka I. (Szakmai 
szocializáció) 

BKOL 0213 -- 
15/é/
3 

     

K 
Bevezetés a tudományos 
elemzésbe 

BKOL 0215 -- 
10/é/
3 

     

K 
Kutatásmódszertan II. 

BKOL 0212   
15/é/

3 
    

K 
Mőhelymunka II. (Nyári 
gyakorlat felvezetése 

BKOL 0214   
15/é/

3 
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 Összesítés:   
9 kr/ 

40 
óra 

6 kr/ 
30 
óra 

    

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ALAPMODUL (8 KREDIT) 

K 
Verbális készségek 
fejlesztése I. 

BKOL 0311 -- 
15/é/
2 

     

K 
Kommunikációs tréning 

BKOL 0313 -- 
15/é/
2 

     

K 
Kommunikációs 
technológiák I. 

BKOL 0315 -- 
15/é/
2 

     

K 
Verbális készségek 
fejlesztése II. 

   
15/é/

2 
    

 Összesítés:   
6 kr/ 

45 
óra 

2 kr/ 
15 
óra 

    

SZAKMAI TÖRZSMODUL (48 KREDIT) 
Szakmai elméleti ismeretek (24 kredit) 

K 
Kommunikációelmélet I. 

BKOL 1111    
10/v/

2 
   

K Kommunikáció és a 
médiatörténet I. 

BKOL 1113    
10/v/

2 
   

K Médiaelmélet 
BKOL 1115    

10/v/
2 

   

K Verbális készségek 
fejlesztése III. 

BKOL 1117    
15/é/

2 
   

K Kommunikációs 
technológiák II. 

BKOL 1119    
15/é/

2 
   

K Kulturális antropológia III. 
(Vizuális kommunikáció) 

BKOL 1121    
10/v/

2 
   

K Kommunikációelmélet II. 
BKOL 1112 BKOL 1111    

10/v/
2 

  

K A kommunikáció nyelvi 
eszközei 

BKOL 1114     
10/v/

2 
  

K Szociolingvisztika 
BKOL 1116     

10/v/
2 

  

K Verbális készségek 
fejlesztése IV.  

BKOL 1118 BKOL 1117    
15/é/

2 
  

K Kommunikációs 
technológiák III. 

BKOL 1120 BKOL 1119    
15/é/

2 
  

K Médiagazdaságtan I. 
(Médiatervezés I.) 

BKOL 1122     
10/v/

2 
  

 Összesítés:     
12 kr 

70 
óra 

12 
kr/ 
70 
óra 

  

Speciális kommunikációs ismeretek (24 kredit) 
(választott szakiránytól függetlenül) 

K Médiaprogramok elemzése I. 
(nyelvi) 

BKOL 2115 -- 
 

 
15/é/

2 
   

K Mőhelymunka III. (Nyári 
gyakorlat elemzése) 
 

BKOL 2111  
 

 
15/é/

3    
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K Alkalmazott kommunikáció 
I. (Bevezetés a rádiózásba) 

BKOL 2117 -- 
 

 
15/é/

2 
   

K 
Mővészeti kommunikáció BKOL 2129 -- 

 
 

15/v/
2 

   

K 
Kulturális tanulmányok I 

BKOL 2113    
 

 
15/é/

3 
 

K 
Kulturális tanulmányok II 

BKOL 2114 BKOL 2113   
 

  
15/é/

3 

K 
Mőhelymunka IV. 
(Szakirányos nyári gyakorlat 
felvezetése) 

BKOL 2112    
 

15/é/
3 

  

K Csoportdinamikai gyakorlat 
BKOL 2116    

 15/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
II. (Bevezetés a televíziós 
mősorkészítésbe) 

BKOL 2118 BKOL 2120   
 

15/é/
2 

  

K Alkalmazott kommunikáció 
III. (A külsı forgatás 
gyakorlata) 

BKOL 2120 BKOL 2118   
 

15/é/
2 

  

 Összesítés:     
9 kr/ 

60 
óra 

9 kr/ 
60 
óra 

3 kr/ 
15 
óra 

3 kr/ 
15 
óra 

SZV/ 
SZV

B 

Szabadon választható 
szakmai ismeretek 

BKOL 
XXXX  22 kredit 

K Nyári szakmai gyakorlat I. BKOL 3911    
4 kr/ 

70 
óra 

   

SZAKZÁRÁS 
K Szakdolgozat BKOL 5998       0/é/0 

 ZÁRÓVIZSGA  
BKOL 5999 Abszolutó-

rium 
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Választható szakmai ismeretek  

 (22 kredit megszerzése szükséges) 
 

 
A korlátozott csoportlétszám miatt már az elsı félévben célszerő választható tárgyat felvenni 

 
 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

VÁLASZTHATÓ SZAKMAI ISMERETEK (Kötelezıen teljesítendı: 22 KREDIT)  
(minimum 8 – maximum 10 kurzus elvégzése kötelezı) 
 

SZV 
Családi kommunikáció 

BKOL 3111 –   
15/é/

2 
   

SZBV Újságírás gyakorlatok 
BKOL 3112 --  

15/é/
3 

    

SZBV Rádiós mősorkészítés 
BKOL 3113BKOL 2117   

15/é/
3 

   

SZBV Televíziós mősorkészítés 
BKOL 3114BKOL 2118    

15/é/
2 

  

SZV Internet és multimédia 
mősorok készítése  

BKOL 3115 --     
15/é/

3 
 

SZBV Forgatókönyvírás 
BKOL 3116 --      

15/é/
2 

SZV A rituális és a szakrális 
antropológiája 

BKOL 3117 --   
10/v/

2 
   

SZV Világgazdaságtan és 
Magyarország külgazdasági 
kapcsolatai  

BKOL 3118 --    
15/é/

2 
  

SZV Szervezeti 
magatartástudomány 

BKOL 3119 –     
10/v/

2 
 

SZV Projektmenedzsment 
BKOL 3120 --      

15/é/
2 

SZBV Egyházi sajtó és média 
BKOL 3121 --     

15/é/
2 

 

SZBV Kommunikáció és 
médiatörténet III.. 
(Sajtótörténeti 
esettanulmányok) 

BKOL 3122 --      
15/é/

3 

SZV Multimédia az oktatásban 
BKOL 3123 --     

15/é/
2 

 

SZV Környezeti antropológia 
BKOL 3129 --    

15/é/
2 

  

 Összesítés:    
3 kr/ 

15 
óra 

7 kr/ 
40 
óra 

6 kr/ 
45 
óra 

9 kr/ 
55 
óra 

7 kr/ 
45 
óra 

 
A szakirányokhoz tartozó 4-5-6. féléves mintatanterv – külön folytatódik – szakirányonként. 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 
 

Félévek Összesítés 
 1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 150 150 170 175 70 60 
Vizsgák száma 5 7 6 4 1 0 
Félévközi jegyek száma 7 6 7 8 4 4 
Összes felkínált kredit 27 32 28 27 12 10 
Javasolt kreditmennyiség 30 30 30 30 30 30 
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12.1.9. Nemzetközi kommunikáció szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány 

alapképzési szakos hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

4 5 6 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (44 KREDIT) 

K Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények I. 

BKOL 
4110 

 10/v/3 
  

K Nemzetközi kapcsolatok és 
intézmények II. 

BKOL 
4111 

  
10/v/3  

K PR I. BKOL 
4114 

 10/v/3 
  

K PR II. BKOL 
4115 

BKOL 
4114 

 
10/v/3  

K Szaknyelv I. BKOL 
4117 

  
15/é/3  

K Szaknyelv II. BKOL 
4119 

BKOL 
4117 

 
15/é/3  

K Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári 
gyakorlatot értékelı szeminárium) 

BKOL 
4121 

  
15/é/3  

K Diplomáciatörténet, nemzetközi 
protokoll és etikett 

BKOL 
4123 

  
15/é/3  

K Marketingkommunikáció BKOL 
4112 

  
 10/v/3 

K Világgazdaságtan és Magyarország 
külgazdasági kapcsolatai 

BKOL 
4116 

  
 10/v/3 

K Szaknyelv III. BKOL 
4118 

BKOL 
4117 

 
 15/é/3 

K Szaknyelv IV. BKOL 
4120 

BKOL 
4118 

 
 15/é/3 

K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 
módszertana) 

BKOL 
4122 

  
 15/é/3 

K Kultúraközi kommunikáció II. BKOL 
4124 

  
 10/v/2 

K Szervezeti kommunikáció III 
(Szervezeti és információs 
technológiák) 

BKOL 
4126 

  
 15/é/3 

 Összesítés:   
6 kr/ 

20 
18 kr/ 
80 óra 

20 kr/ 
90 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. 
BKOL 
3921 

BKOL 
2112 

 
6 kr/ 

70 óra 
 

 
 

RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
nemzetközi kommunikáció  

szakirány 
4 5 6 

Összes óraszám 20 80 100 
Vizsgák száma 2 2 3 
Félévközi jegyek száma 0 4 4 
Összes felkínált kredit 6 18 20 
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12.1.10. PR, marketing mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos 

hallgatók számára 
 (levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

4 5 6 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 

K PR I. BKOL 
4311 

BKOL 
4310 

15/é/3 
  

K Szervezetszociológia I. BKOL 
4311 

BKOL 
4310 

10/v/3 
  

K Szervezetszociológia II. BKOL 
4311 

BKOL 
4310 

 
10/v/3  

K Szervezet és vezetéselmélet I. BKOL 
4313 

  
10/v/3  

K Médiagazdaságtan II. BKOL 
4315 

  
10/v/2  

K PR II BKOL 
4317 

BKOL 
4316 

 
15/é/3  

K Marketingkutatás BKOL 
4319 

  
10/v/2  

K Szervezeti kommunikáció I BKOL 
4321 

  
10/v/2  

K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 
értékelı szeminárium) 

BKOL 
4323 

  
15/é/3  

K Médiagazdaságtan III. (médiatervezési 
szeminárium és gyakorlat) 

BKOL 
4312 

  
 10/v/2 

K Szervezeti és üzleti etika II. (Üzleti 
etika) 

BKOL 
4314 

  
 10/v/3 

K Konfliktuskezelés mediációval BKOL 
4318 

  
 10/é/3 

K Marketingkutatás- 
marketingkommunikáció 

BKOL 
4320 

  
 10/v/3 

K Szervezeti kommunikáció III (Szerv. 
Inf. Tech) 

BKOL 
4322 

  
 15/é/3 

K Mőhelymunka VI. (szakdolgozatírás 
módszertana) 

BKOL 
4324 

  
 15/é/3 

K Kutatásmódszertan III. (A médiakutatás 
alapjai) 

BKOL 
4326 

  
 15/é/3 

 Összesítés:   
6 kr 

25 óra 
18 kr/ 
80 óra 

20 kr/ 
85 óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. 
BKOL 
3921 

BKOL 
2112 

 
6 kr/ 

80 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
Fıszak  - PR szakirány   4 5 6 

Összes óraszám 25 90 95 
Vizsgák száma 1 5 3 
Félévközi jegyek száma 1 2 4 
Összes felkínált kredit 6 18 20 
Javasolt kreditmennyiség 30 30 30 
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12.1.11. Sajtó-média szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési 

szakos hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / 

követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

4 5 6 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK  (44 KREDIT) 

K Kutatásmódszertan III. BKOL 
4412 

BKOL 
4410 

15/é/2 
  

K Sajtómőfajok gyakorlat I. (újságírói 
gyakorlatok I.) 

BKOL 
4410 

BKOL 
4410 

15/é/2 
  

K Sajtómőfajok gyakorlat II. (újságírói 
gyakorlatok II.) 

BKOL 
4411 

BKOL 
4410 

 
15/é/2  

K Kommunikáció és a média története II. 
(Sajtótörténet) 

BKOL 
4413 

  
10/v/2  

K Stúdiógyakorlat BKOL 
4414 

 30/é/2 
  

K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 
értékelı szeminárium) 

BKOL 
4415 

  
15/é/3  

K Online újságírás I. BKOL 
4417 

  
15/é/2  

K Az újságírói munka alapjai BKOL 
4419 

  
10/v/2  

K Elektronikus médiamőfajok (Rádiózás) BKOL 
4421 

BKOL 
2117 

 
10/v/2  

K Sajtómőfajok gyakorlat III. 
(véleménymőfajok) 

BKOL 
4423 

  
15/é/2  

K Lapszerkesztés BKOL 
4427 

  
15/é/2  

K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 
módszertana) 

BKOL 
4416 

  
 15/é/3 

K Online újságírás II. BKOL 
4418 

BKOL 
4417 

 
 15/é/2 

K Vágási ismeretek BKOL 
4420 

  
 15/é/2 

K Elektronikus médiamőfajok 
(Televíziózás) 

BKOL 
4422 

BKOL 
2118 

 
 10/v/2 

K Sajtómőfajok gyakorlat IV. (újságírói 
gyakorlatok) 

BKOL 
4424 

BKOL 
4411 

 
 15/v/2 

K Dokumentummősor-készítés BKOL 
4426 

  
 15/é/2 

K Mősorszerkesztés I. (rádió) BKOL 
4428 

  
 15/é/2 

K Mősorszerkesztés II. (TV) BKOL 
4415 

  
 15/é/2 

K Médiaprogramok elemzése II. 
(tartalomelemzés) 

BKOL 
4432 

  
 15/é/2 

K Mestermunka készítése BKOL 
4490 

BKOL 
4441 

 
 15/é/2 
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 Összesítés:   
6 kr/ 

60 óra 
17 kr/ 

105 óra 
21 kr/ 
145óra 

K Nyári szakmai gyakorlat II. 
BKOL 
3921 

BKOL 
2112 

 
6 kr/ 

80 óra 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

Félévek Összesítés 
sajtó szakirány 4 5 6 

Összes óraszám 60 105 155 
Vizsgák száma 3 3 2 
Félévközi jegyek száma 0 5 8 
Összes felkínált kredit 6 17 21 
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12.1.12. Szervezeti szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési 

szakos hallgatók számára 
(levelezı képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / 
követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

4 5 6 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK  (44 KREDIT) 

K Szervezetszociológia I. BKOL 
4210 

 10/v/3 
  

K Szervezetszociológia II. BKOL 
4211 

BKOL 
4210 

BKOL 
4310 

 

10/v/3  

K PR I BKOL 
4212 

 15/é/3 
  

K Szervezetelemzés és fejlesztés I. BKOL 
4213 

  
10/v/2  

K Szervezeti kommunikáció I BKOL 
4215 

  
10/v/2  

K Szervezeti és üzleti etika I. (Szervezeti 
etika) 

BKOL 
4217 

  
10/v/3  

K HR I BKOL 
4219 

  
15/é/3  

K Szervezeti egészségkultúra I BKOL 
4221 

  
15/é/3  

K Mőhelymunka V. (nyári gyakorlatot 
értékelı szeminárium) 

BKOL 
4223 

  
15/é/3  

K Szervezetelemzés és fejlesztés II. BKOL 
4214 

BKOL 
4213 

 
 10/v/2 

K Szervezeti kommunikáció II BKOL 
4216 

BKOL 
4215 

 
 10/v/2 

K Szervezet és vezetéselmélet II. 
(Vezetéselmélet) 

BKOL 
4218 

  
 10/v/3 

K HR II BKOL 
4220 

BKOL 
4219 

 
 15/é/3 

K Szervezeti egészségkultúra II BKOL 
4222 

BKOL 
4221 

 
 15/é/3 

K Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás 
módszertana) 

BKOL 
4224 

  
 15/é/3 

K Szervezeti kommunikáció III (Szerv. 
Inf. Tech) 

BKOL 
4226 

  
 15/é/3 

 Összesítés:   
6 kr/ 

25 óra 
19 kr/ 
85 óra 

19 kr/ 
90 óra 

       

K Nyári szakmai gyakorlat II. 
BKOL 
3921 

BKOL 
2112 

 
6 kr/ 

80 óra 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
Félévek Összesítés 

szervezeti szakirány   4 5 6 
Összes óraszám 25 85 90 
Vizsgák száma 1 4 3 
Félévközi jegyek száma 1 3 4 
Összes felkínált kredit 6 19 19 

 
 

 
 

 
 
 

12.1.13. Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái 
(levelezı és nappali képzés) 

 
Nappali képzés: BKO xxxx kód 

Levelezı képzés: BKOL xxxx kód 
 

 
BKO 0110 Filozófiatörténet / BKOL 0110 Filozófiatörténet 
BAA 0010 Filozófiatörténet / BAAL 0010 Filozófiatörténet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat. 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• nincs 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón , Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e. In: Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et 

al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 744-755. o. 
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• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; In: In Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. 
Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-199. és 203-208. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf);. 
• Augustinus, Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 
• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 

kötet, 175-183. 
• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 

Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  

• Descartes, Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. 
és 278-301. o.) 

• Locke, Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant, A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling, Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 

• Heidegger, Lét és idı (ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 
465-471. o. 

Ajánlott irodalom: 
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BKO 0112 Bevezetés az etikába 

BKOL 0112 Bevezetés az etikába 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
vizsga, 

kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tantárgy leírása: 
A kurzus során a hallgatók az etikai gondolkozás legjelentısebb irányaival, a kortárs filozófiai etika 
legfontosabb kérdésfeltevéseivel, az alkalmazott etika alapvetı területeivel és az etikai kérdések néhány 
szépirodalmi megjelenésével ismerkednek meg.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika altémákra bontva: 

• Vallási megalapozottságú etika. 
• Szándéketika. 
• Következményetika. 
• Kötelességetika. 
• Az etika megalapozásának problémája. 
• Metaetikák. 
• A kortárs etika problémái. 
• A tudomány etikája. 
• Bioetika. 
• Gazdasági és üzleti etika. 
• Etika és politika. 
• Etikai kérdések az irodalomban. 

 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Legfontosabb kötelezı olvasmányok: 
• Abaelardus, Etika /ford. Turgonyi Zoltán/ MTA Filozófiai Intézet, (Religio könyvek), Budapest 1989, 

49-71.(I-III. fej.) 
• John Stuart Mill, A haszonelvőségrıl, 2. fejezet, in. J.S.M, A szabadságról; ; A haszonelvőségrıl, 

Budapest, Helikon, 1980, 238-279. 
• Fekete László(szerk): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.. 
 
Ajánlott irodalom: 
Ajánlott irodalom:  
• Friedrich Nietzsche, A morál genealógiájához. Veszprém, 1998. 
• Tények és értékek – a modern angolszász etika irodalmából (szerk. Lónyai Mária), Budapest, Gondolat, 

1981.  
• Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Osiris, 1999 
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BKO 0113 Pszichológia I. 

BKOL 0113 Pszichológia I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
vizsga, 

kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kommunikátorok pszichológiai mőveltségének megalapozása, az egyénrıl és a közösségrıl való korszerő 
szemlélet kialakítása, amivel további tárgyakhoz nyújtunk alapismereteket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók az elsajátított pszichológiai ismereteik révén gazdagítják látásmódjukat, növelik 
önismeretüket és  kritikai önreflexiójukat, fejlesztik kapcsolatteremtı és együttmőködı képességeiket, 
valamint differenciálódik a pszichikus mőködésrıl való gondolkodásuk. 
 

Tematika:   
• A pszichológiai irányzatok emberképei. 
• Önmagunk észlelése: énkép, önértékelés, önismeret. 
• A személyiség, mint rendszer. 
• A személyiség szerkezetérıl és mőködésérıl. 
• A személyiség fejlıdése. 
• A szociális fejlıdésrıl. 
• Konfliktus- és krízis-kezelés. 
• A társas interakcióról: személyközi kommunikáció 
• Egyén – család – közösség. 
• Társas befolyásolás. 
• Csoportfolyamatok. 
• Összefoglalás 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl. 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Oláh A. – Bugán A.(szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeibıl ELTE Eötvös K. Budapest, 2001. 

(259-319, 329-412, 454-478. ) 
• Bernáth L. - Révész Gy.(szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia K., Budapest, 1998. 
• Mérei F.- Binét Á.: Gyermeklélektan. Gondolat, Bp., 1970. 2002. 
• Bagdy E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997. 

Ajánlott irodalom: 
• Albert F. - Dávid B.: Embert barátjáról. Századvég,  Bp. 2007. 
• Bagdy E. - Telkes J.: Személyiségfejlesztı módszerek az iskolában. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp. 1988. 
• Tari A.: Y generáció. Jaffa K. Bp. 2010. 
• Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 
• Berne Eric: Emberi játszmák, Budapest Gondolat, 1984.  
• Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás: A partnerkapcsolatok pszichológiája Budapest Gondolat, 

1988. 
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• Fromm, Erich: A szeretet mővészete Budapest, Helikon, 1984. 
• Gyökössy Endre: Magunkról magunknak Budapest, Református Zsinat, 1986. 
• Gyökössy Endre: Életápolás Budapest, Kálvin Kiadó, 1991. 
• Ranschburg Jenı: Félelem, harag, agresszió Budapest, Tankönyvkiadó, 1978. 
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BKO 0114 Pszichológia II. (Szociálpszichológia) 

BKOL 0114 Pszichológia II. (Szociálpszichológia) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga, 

kollokium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
Írásbeli/ v. 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kommunikátorok pszichológiai mőveltségének megalapozása, a társas helyzetek mőködési sajátosságairól és 
a közösségrıl való korszerő szemlélet kialakítása, amivel további tárgyakhoz nyújtunk alapismereteket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák:  
A tárgy oktatása segít a kommunikációhoz és médiához kapcsolódó szociálpszichológiai alapfogalmak és 
alapelvek elsajátításában; segíti a társadalom mőködésével kapcsolatok, összefüggések megismerését, 
biztosítja a  kommunikáció és média intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelı munkakörök, feladatok, 
továbbá közvetítı-társadalmi segítık, mediátorok, PR szakemberek tevékenységéhez szükséges 
szociálpszichológiai készségeket és kompetenciákat. 
 
Tematika:   
• A szociálpszichológia története. 
• Személyészlelés, benyomás, attribúció 
• Attitődök és meggyızés 
• Elıítéletek, agresszió 
• Altruizmus, segítségnyújtás 
• Kísérlet c. film 
• A tömeglélektan jelenségei, a Zimbardo film megbeszélése 
• Csoportképzıdés, konformitás, csoportkohézió 
• Konfliktus csoportban, csoportgondolkodás 
• 12 dühös ember c. film 
• A film megbeszélése a csoportfolyamatok mentén 
• Összefoglalás 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl. 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata Budapest, Jószöveg Mőhely Kiadó, 2002.  
• Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Budapest, Kairosz, 2003. 
• Berne,E.: Emberi játszmák; Háttér K. Bp.2001. 
• Járó K.(szerk.): A játszmák világa. Háttér K. Bp. 2011. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Aronson, Elliot: A társas lény Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 
• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata Budapest, Osris, 2004. (több kiadás) 
• Mérei Ferenc: Társ és csoport Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 
• Pratkanis – Aronson: A rábeszélıgép Budapest, Ab Ovo Kiadó, 2001. 
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BKO 0115 Szociológia I. (Bevezetés a szociológiába) 

BKOL 0115 Szociológia I. (Bevezetés a szociológiába) 
Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga, 

kollokium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albert Fruzsina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
Írásbeli/ v. 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat bevezesse a társadalomtudományos, ezen belül a szociológiai gondolkodás 
logikájába, fogalomrendszerébe, továbbá megismertesse a szociológia fı kérdésfelvetéseit, a társadalom 
fogalmát, valamint áttekintést nyújtson a társas létformára vonatkozó fıbb szociológiatörténeti irányzatokról. 
A tantárgy áttekinti a szociológia alapfogalmait, azok változásait, a szociológia tematikai tagolódását és a 
szakszociológiákat, továbbá bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különbözı területein. 
Ezek alapján a hallgatók képet kapnak a társadalmi szerkezet és a társadalmi mozgás, valamint az egyes 
társadalmi rétegek és csoportok jellegzetességeirıl általában, megismerkednek a mai magyar 
társadalomszerkezet jellegzetességeivel, és a fıbb társadalmi mozgásfolyamatokkal, változásokkal.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkednek a szociológia alapfogalmaival, fıbb irányzataival és 
ágazataival, amelyek biztos alapot nyújtanak számukra a késıbbi  ill. párhuzamos szakszociológiai, elméleti és 
gyakorlati ismeretek elsajátításához.  
 

Témakörök: 
• A társadalomtudományok történeti kialakulása, sajátosságai és emberképe 
• A szociológia fogalma, tárgya, módszere és alapvetı szemlélete 
• A szociológia születése: az elıfutárok, az „alapító atyák”, a klasszikusok kortársai 
• A két világháború köti szociológusok 
• A szociológia irányzatai a második világháború után 
• A társadalmi struktúra elméletei; Társadalmi rétegzıdés és társadalmi egyenlıtlenség elméletei 
• A társadalmi mozgás és változás elméletei 
• Kultúra, értékek, normák. Szocializáció 
• Vallásszociológia 
• Településszociológia 
• Demográfia. Családszociológia, ifjúságszociológia 
• A deviáns viselkedés szociológiája 
• A médiaszociológia alapjai 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  
Kötelezı, aktív  részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest Osiris Kiadó, 1997. ISBN: 963 379 278 9 
• Giddens, Anthony: Szociológia Budapest Osiris Kiadó, 1995. ISBN: 963 379 060 3 
• Durkheim, É.: A vallási élet elemi formái. Budapest L’Harmattan, 2003. ISBN: 963 9457 16 7 

Ajánlott irodalom: 
• Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete Budapest, ELTE, 1985. ISBN: 963- 461- 932 – 0 
• Morel, Julius at al (szerk.) Szociológiaelmélet; Budapest, Osiris Kiadó, 2000. ISBN: 963 379 666 
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BKO 0116 Közgazdaságtan 

BKOL 0116 Közgazdaságtan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfıbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat 
megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák mőködését korunk globalizálódó világgazdaságában, és 
egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére 
irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítéső korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. 
A kurzus az alapvetı közgazdasági összefüggésekkel ismerteti meg a hallgatókat. A kurzus során a hallgatók 
megismerik a közgazdaságtan tárgyát és módszerét, valamint átfogó képet kapnak mikro-ökonómiai 
folyamatokról, a piacok mőködésérıl és a fogyasztók viselkedésérıl. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a közgazdasági látásmód elsajátításával  a szervezeti és a 
média kommunikáció ilyen vonatkozású  tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni, jártassággal rendelkezzen kommunikáció kapcsolódó gazdasági vonatkozásaiban. 
 
Tematika: 
• A közgazdaságtan alapvetı célrendszere, intézményei és a pénzelmélet alapjai.  
• A piacgazdaság input-output rendszere. A fogyasztás és jövedelmek.  
• A felhalmozás és beruházások rendszere.  
• Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedésre vonatkozó elméletek.  
• A gazdasági növekedés mikro- és makrociklusai.  
• A munkamegosztás differenciálódására vonatkozó elméletek áttekintése.  
• A nemzetközi kereskedelmi rendszer kialakulását és fejlıdését leíró elméletek.  
• A nemzetközi pénzügyi rendszer és tıkemozgások a globalizálódó világgazdaságban.  
• Mikro- és makrointegrációk a világgazdaságban.  
• A külgazdasági folyamatok nemzetgazdasági és globális kontextusa.  
• Alternatív közgazdaságtani elképzelések.  
• A Corpotate Social Responsibility elmélete. 
• Magyarország és a globalizáció.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan Budapest KJK 1999.  
• Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana Budapest KJK-Kerszöv, 2001. 
• Zsolnay László: Ökológia, gazdaság, etika, Budapest, Helikon Universitas, 2001. 
• Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, Budapest Gondolat Kiadó, 1985. 
• Vass Csaba: Bevezetı fejeztek a társadalomgazdaságtanba, Budapest Kölcsey Kiadó, 2005. 
• Bogár László: Magyarország és a globalizáció, Budapest OSIRIS, 2003. 

Ajánlott irodalom: 
• .-- 
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BKO 0117 Kulturális antropológia I. 

BKOL 0117 Kulturális antropológia I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a kulturális antropológia történetérıl, fejlıdésérıl, témáiról és 
szakágairól, különös tekintettel azoknak a kommunikáció elméletével és gyakorlatával való kapcsolatára. Az 
oktatás során kiemelt hangsúlyt kap a nyelvészeti antropológia, a vallás és a szertartások, illetve a média 
antropológiája. A tárgy oktatása során a hallgató elsajátítja a kulturális antropológia szemléletét, kutatási 
módszereit, és képessé válik önálló terepmunka végzésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy oktatása során a hallgató képessé válik önálló terepmunka végzésére, és a kulturális antropológia 
alkalmazására a segítı és a szervezeti kommunikáció gyakorlatában és a média területén. 
 
Tematika:   
• A kulturális antropológia története és irányzatai.  
• A „karosszék antropológia”, Az evolucionárius elméletek és a kulturális relativizmus fordulata és a 

terepmunka, Boas és Malinowski: a történeti partikularizmus és a biopszichológiai.  
• Funkcionalizmus: Boas tanítványai: Mead, Sapir, Kroeber.  
• A strukturális funkcionalizmus és az antropológia akadémiai intézményesülése: A brit antropológia 

gyarmati korszaka.  
• A kultúrák holisztikus, rendszerszerő megértése.  Ökológiai szemlélet az antropológiában.  
• Környezeti antropológia, kulturális materializmus, neoevolúciós iskolák.  
• A strukturalista antropológia és hatása a kortárs szellemi életre.  
• „Idealista” antropológiák. A kognitív, a szimbolikus és az interpretív antropológia.  
• Az alkalmazott antropológiák kialakulása és gyakorlata.  
• A nyelv antropológiája. A vallások antropológiája.  
• A mővészetek antropológiája; Vizuális antropológia.  
• Média antropológia I. Média mint terep, a média mint szöveg.  
• A médiagyártás etnográfiája és a befogadó antropológiája.  
• Kvalitatív kutatás: felkészülés a terepmunkára. Összefoglalás, konzultáció 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl, házidolgozat 
• teszt 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába Budapest, MTA Pol. Tud. Int. 1996. 
• P. Bohannan – Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában Budapest, Panem Kiadó, 1997. 
• Kézdi Nagy Géza  (szerk) (2008) A magyar kulturális antropológia 712 p. Budapest : Nyitott Kvmőhely, 

ISBN:978-963-9725-17-1 
 
Ajánlott irodalom: 
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• Átjárók : a magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig (2009) / szerk. 
Vargyas Gábor L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Népr. Kult. Antropológia Tansz., ISBN:978 

• Geertz, Clifford (2001) Az értelmezés hatalma : antropológiai írások Osiris könyvtár. 
Antropológia:ISBN 963 

• Mauss, Marcel  (2000) Szociológia és antropológia  Osiris  ISBN 963 
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BKO 0118 Kulturális antropológia II. 

BKOL 0118 Kulturális antropológia II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a szakrális gyakorlat értelmezéséhez illetve a vallások kvalitatív társadalomtudományos 
vizsgálatához szükséges antropológiai ismeretek elsajátítása, a vallási hiedelmek és hiedelemrendszerek 
kulturális beágyazottságának bemutatása, a vallások fenomenológiai elemzését kiegészítı szociokulturális 
antropológiai értelmezési keretek, ill. elméleti háttér biztosítása. A multikulturális társadalmi környezetben 
jelentkezı vallásközi társadalmi jelenségek értelmezése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:   
• Vallástörténet, vallásfenomenológia és vallásantropológia 
• A kultuszok és vallások szociológiájának és antropológiájának korai története: Spencer, Tylor, Frazer, 

Summner, Durkheim, Valláslélektan és vallás pathopszichológiája (Freud, Jung) ontológiai és 
antropológiai megközelítésbıl   

• A ritus antropológiája: Van Gennep, Turner és Rappaport; A kultusz és a ritus szemiotikája : a tartui 
iskola, Bahtyin, Meletyinszkij, Propp  

• A vallási jelentés és funkció: Malinowski, Turner, Levy-Bruhl;A vallás transzcendens valósága: Otto, 
Eliade  

• A vallás: struktúra és hermeneutika: Lévi-Strauss 
• Vallás és ökológia: Vayda, Rappaport, Roszak 
• A vallás mint ideológia  
• A vallás mint isteni kijelentés 
• Szakrális kommunikáció 
• A milleniális kultikus millieu. A multikulturalizmus és a vallás 
• A vallási antropológia és a terepmunka: módszertani összefoglaló, gyakorlati alkalmazás 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı részvétel a szemináriumokon 
• Sikeres teszt, házidolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás Budapest, Gondolat, 1975.   
• Mircea Eliade: A Szent és Profán Budapest Európa Kiadó, 1987. 
• Emile Durkheim: A vallási élet elemi formái Budapest, L’Harmattan,  2003. 
• Lovász Irén: Szakrális kommunikáció Budapest Európai Folklór Intézet, 2002. 
• Rudolf Otto: A szent Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 
Ajánlott irodalom: 
• Evans-Pritchard E.E.: Theories of  Primitive Religion Oxford Clarendoon Press 1965. 
• Brian Morris: Antrhropological studies of religion. An introductory text Brian Morris Cambridge 

Universitry Press 1998. 
• Roy A: Rappaport Ritual and Religion 1263nt he Making of Humanity  Cambridge University Press 1999. 
• Varga Zsigmond: Általános vallástörténet, Debrecen, 1932.  
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BKO 0119 Szemiotika 

BKOL 0119 Szemiotika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A jeltudomány alapjainak, egyetemes és honi történetének és eredményeinek megismerése, és a kommunikáció 
és a kultúra elméletek összefüggéseiben való értelmezése és alkalmazása. A tárgy segíti a jelvilág így a 
közvetett emberi kommunikáció, a kulturális jelenségek, a média elvont szemiotikai elemzését, a jelek 
szemiotikai, szemantikai és pragmatikai megközelítését. A kurzus sajátos területként magába foglalja a 
szakrális szemiotikát is.  A tantárgy oktatása során kitüntetett figyelem illeti a médiaszemiotika területét és a 
társadalomszemiotikai megközelítést. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy oktatása során a hallgató képessé válik a szemiotika, szemantika és pragmatika alkalmazására a 
kommunikáció jelvilágában a jelértelmezés és jelhasználat terén a szervezeti kommunikáció gyakorlatában, és 
a média területén. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl, házidolgozat 
• teszt 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába Budapest, Gondolat, 1977. 
• Barthes R.: A divat rendszere In.:  Divatszociológia sz. Klaniczay Gábor – S. Nagy Katalin Budapest 

Tömegkommunikációs Központ 1982.  
• A jelelmélet alapfogalmai In.: Szépe Gy. – Horányi Özséb: A jel tudománya, Budapest, Gondolat Kiadó 

1975 
• Kultúra és szemiotikai Tanulmánygyőjtemény szerk.: Gráfik Imre – Voigt Vilmos Budapest Akadémiai 

Kiadó 1981.  
Ajánlott irodalom: 

• Andor Csaba: Jel- kultúra kommunikáció Budapest, Gondolat Kiadó, 1980.  
• C.S. Peirce: A jelek felosztása in.: Horányi Ö. – Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Budapest, General 

Press, 2005. 
• C.W: Morris: A jelelmélet megalapozása in.: Horányi Ö. – Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. 

Budapest, General Press, 2005. 
• Karácsony Sándor: Az irodalmi nevelésrıl Exodus 1941. 
• Lükı Gábor: A magyar lélek formái Budapest, Táton Kiadó, 2003 
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BKO 0120 Jogi alapismeretek 

BKOL 0120 Jogi alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth András 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga, 

kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatásának célja: az érdeklı hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint 
megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. 
A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika 
érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. 
Bepillantás a jogászi gondolkodásba (jogszerőség, jogbiztonság, méltányosság). Az emberi magatartás 
mélyebb megértése, tágabb (antropológiai, szociológiai, pszichológiai) keretekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a jogi látásmód és ismeretek elsajátításával a a 
társadalomtudományok jogi vonatkozású tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni.  
 
Tematika: 

• Bevezetés; Az állam- és jogtudomány helye a tudományok rendszerében 
• Az állam és a jog eredete 
• A jog fogalma.  
• Jogi norma, jogszabály. Jogforrások 
• Jogérvényesülés és jogalkalmazás 
• A modern állam 
• Az államszervezet. Hatalommegosztás 
• Alkotmány  
• Választójog 
• Büntetıjog  
• Polgári jog 
• Médiajog 
• A felsıoktatás jogi szabályozása 

 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Óravázlatok. 
• Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. (a megfelelı fejezetek) ISBN: 963 379 339 4 
• Aszódi Ilona - Molnár István:  Jogi alapismeretek. Perfekt , Budapest, 2004. ISBN: 963 394 585 2 
• Bokor József: Jogi alapismeretek. Booklands, Békéscsaba, 2000. ISBN: 963 202 046 4 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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BKO 0121 Közéleti és politikai kommunikáció 

BKOL 0121 Közéleti és politikai kommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja: a hiteles és hatékony közéleti kommunikációhoz szükséges kommunikáció-elméleti, retorikai 
és nyelvészeti ismeretek nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató az önmegjelenítés, önszabályozás, benyomáskeltés, befolyásolás és meggyızés készségeivel 
képessé válik a hiteles és hatékony közéleti kommunikációra. 
 
Témakörök: 
• A nyilvánosság szerkezetének változása;  
• a kommunikációs csatornák összhangja és hatása a hallgatókra;  
• önmegjelenítés, önszabályozás; hitelesség, empátia;  
• személypercepció és benyomáskeltés;  
• a közvetlen nyilvánosság színterei;  
• a megszólalásfajták alaptípusai;  
• elıadásfajták;  
• rádiós szereplés;  
• televíziós szereplés;  
• kampánykommunikáció 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Beadandó szemináriumi dolgozat, referátum 
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Oktatói prezentáció 
• Gianpietro Mazzoleni Politikai kommunikáció Osiris Kiadó Budapest 2002. 
• Bihari-Pokol Politológia Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2008. 

Ajánlott irodalom: 
• Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Budapest, Gondolat, 1993. 
• Hall, E. T.: Rejtett dimenziók Budapest, Gondolat, 1972. 
• Sárközy E.-Schleicher N. (szerk.): Kampánykommunikáció Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 
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BKO 0122 Politológia 

BKOL 0122 Politológia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a politika és a politikai rendszerek fogalmával, ezek 
történeti alakulásával. Ennek részeként a politikai alrendszer logikáját, a politikai rendszer szerkezetét és 
mőködését, a parlamentáris demokrácia fogalmát, a pártrendszereket, az érdekképviseleti szervezeteket és a 
politikai mozgalmakat, valamint a politika és a média kapcsolatát ismertetjük meg a hallgatókkal. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató politikaelméleti tudatosságát és látásmódját, közéleti tudatosságát Segíti, hogy a 
szervezeti, és média kommunikáció politológiai vonatkozásaiban jártasságot szerezzen.  A hallgató készség-
szintő jártasságot szerez a társadalmi jelenségek politológiai mélységő értelmezésében. 
 
A tantárgy tematikája: 
• A politikatudomány tárgya, a politikai rendszer helye a társadalomban 
• A politikaelmélet kialakulása 
• A politikai alrendszer logikája 
• A politikai rendszer és mőködése, struktúrája és funkciói 
• A politikai rendszer és mőködése, innovációs és tanulási képességei 
• A parlamentáris demokrácia kialakulása 
• A politikai ideológiák 
• A legitimáció elméletei 
• A hatalom elméletei 
• A politikai pártok és a pártrendszerek 
• Az érdekképviseleti szervek 
• A politikai mozgalmak 
• A pártállam és az állampárt elméletei 
• A puha diktatúra fogalma 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 
  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia Budapest, Universitas, 1992. 
• Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek Budapest, Korona Kiadó, 1998. 
• A. Toffler: Hatalomváltás, Budapest, Európa Kiadó, 1992. 
• Bayer József: A politikai legitimitás Budapest, Napvilág Kiadó, 1997. 
• Vass Csaba: A médiakrácia, a puha diktatúra kivitelezıje Budapest, Juss 1990. 
Ajánlott irodalom: 
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• Evans-Pritchard E.E.: Theories of  Primitive Religion Oxford Clarendoon Press 1965. 
• Brian Morris: Antrhropological studies of religion. An introductory text Brian Morris Cambridge 

Universitry Press 1998. 
• Roy A: Rappaport Ritual and Religion 1268nt he Making of Humanity  Cambridge University Press 1999. 
• Varga Zsigmond: Általános vallástörténet, Debrecen, 1932.   
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BKO 0124 Bibliaismeret 

BKOL 0124 Bibliaismeret 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A Biblia az egyetemes kultúránk része és az európai kultúra alapköve. Ismerete szükséges irodalmunk, 
történelmünk megismeréséhez, megértéséhez. Segítségével önmagunkat és világunkat is jobban megértjük és 
megismerjük. 
A Bibliaismeret címő tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az általános mőveltségi szinthez 
szükséges bibliai történetekkel és szövegekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató biblikus látásmódját, a keresztyén eszmeiség és erkölcsiség alapjainak elsajátítását, 
lehetıvé téve hogy a segítı, a szervezeti és a média kommunikáció gyakorlatában adódó kérdések keresztyén 
értelmezésében a hallgató kompetens módon tudjon állást foglalni. 
 
 
Témakörök: 
A Bibliaismeret áttekintést ad a szövegek irodalmi sajátosságairól, valamint a szövegekben megjelenı 
események történeti hátterérıl. A hallgatóknak átfogó, egységes képet ad ahhoz, hogy könnyebben tudjanak 
tájékozódni a bibliai vonatkozású irodalmi, képzımővészeti, zenei mővek, illetve a médiában megjelenı hírek 
hátterérıl.    
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Biblia magyarázó jegyzetekkel, Kálvin Kiadó, 2001. 
• Pecsuk Ottó (szerk.), Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin Kiadó, 2004.  
Ajánlott irodalom: 
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BKO 0126 Szociológia II. 

BKOL 0126 Szociológia II: 
(Magyarország társadalomtörténete a XX. században) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sztárayné dr. 
Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs. Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli/írásbeli  
vizsga 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalomtörténet fogalmával, a társadalomtörténet fıbb iskoláival, s 
ezeken keresztül adjon képet az európai és a magyar társadalmi folyamatok történetérıl annak érdekében, hogy 
azokat a jelenségeket, melyekkel munkájuk során találkoznak, összefüggéseikbe és történeti fejlıdési folyamataikba 
helyezhessék. Ennek során a huszadik századi magyar társadalomtörténet folyamataival, annak változásaival
ismerkednek meg a hallgatók. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató társadalomtörténeti ismeretkincsét és gondolkodásmódját, a szervezeti, segítı és 
médiakommunikáció adott kérdéseinek társadalomtörténeti kontextusba helyezését. 
 
A tantárgy tematikája: 
• Társadalomtörténet fogalma és iskolái;  
• Demográfia;  
• Mobilitás;  
• A településhálózat;  
• Társadalom a térben;  
• Elitek, vezetı csoportok;  
• Értelmiségiek, közalkalmazottak, tisztviselık, szellemi foglalkozásúak;  
• A magánszektor;  
• A paraszti társadalom és falusi társadalom;  
• A városi munkásság;  
• Hatalom és társadalom;  
• Közgondolkodás és értékrendszerek;  
• A hétköznapi élet;  
• A szociális viszonyok;  
• Magyarországi kisebbségek, magyarok kisebbségben 
  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson. 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kövér György – Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 

Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 
• Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. Század második felében, Budapest, Osiris Kiadó, 

2002. 
• Bódy Zsombor – Ö. Kovács József: Bevezetés a társadalomtörténetbe, Budapest, Osiris Tankönyvek, 

2003. 
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Ajánlott irodalom: 
• Ö. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004 
• Czoch Gábor – Sonkoly Gábor: Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a 

kilencvenes években, Debrecen, Csokonai Kiadó, é.n. 
 

 
 
 
 

BAA 0020 (BKO 0128) Egyházismeret 
BAAL 0020 (BKOL 0128) Egyházismeret 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kodácsy Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga, 

kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kodácsy Tamás 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyetem egyházi jellegének megfelelıen a hallgatók megismertetése a legfontosabb egyházi fogalmakkal 
és kérdésekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat 
tisztáz.  
Tömören bemutatja  
• az ısegyház, az óegyház, a középkori egyház,  
• a reformáció, és a modern kor meghatározó teológusait és teológiai irányzatait.  
• Különös hangsúly esik azokra a fogalmakra és eszmékre, amelyek a protestantizmusban és a református 

egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, 
megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. 

 
 

Évközi tanulmányi követelmények: -- 
• aktív részvétel az elıadásokon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába Budapest, Osiris, 1995. 
• Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története Budapest, Harmat-Kálvin, 2001. 
• Alister E. McGrath: A keresztyén hit. Budapest, Kálvin Kiadó, 2007. 
Ajánlott irodalom: -- 
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BKO 0211 Kutatásmódszertan I. 
BKOL 0211 Kutatásmódszertan I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Kézdy Éva 
Kmetty Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomtudományi kutatások módszertanával, 
megértsék a társadalomtudományi kutatások logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges 
tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, 
elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a 
tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire. 
Az óra áttekintést nyújt a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı követelményeirıl (témaválasztás, cím, 
stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia). 
A szemináriumon a gyakorlati munkát (3-4 fıs) csoportokban végzik a hallgatók. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához, a 
kérdıívszerkesztés és interjúkészítés alapjai, tanulmányírás alapkövetelményei. 
 
Tematika: 

• Bevezetés. Az emberi/hétköznapi megismerés és a társadalomtudományi megismerés 
• A tudományos magyarázatok válfajai. Az okság fogalma a társadalomtudományi kutatásban 
• A tudományos paradigmák 
• A kutatási terv – a megismerési folyamat felépítése 
• Konceptualizálás, operacionalizálás 
• Indexek, skálák, tipológiák 
• A mintavétel alapjai 
• A megfigyelés módjai I. – A kérdıívszerkesztés alapjai 
• A megfigyelés módjai II. – Kísérlet 
• A megfigyelés módjai III. – Kvalitatív terepkutatások 
• A megfigyelés módjai IV. – Interjú 
• A megfigyelés módjai V. – Beavatkozásmentes vizsgálatok 
• Etikai és politikai szempontok a társadalomtudományi kutatásban 
• Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? 
• Összefoglalás 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, sikeres ZH  
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, Balassi Kiadó, 2008  
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, Osiris, 2005. 
• Bertalan László (szerkesztı): Magyarázat, megértés, elırejelzés Budapest, Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont, 1987.  
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Ajánlott irodalom: 
• Hoffman Márta – Kozák Ákos – Veres Zoltán: Piackutatás, Mőszaki könyvkiadó 2000 
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan A társadalmi jelenségek kutatása, Osiris kiadó Budapest 2005 
• Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk): Mérésrıl mérésre, DKMK Corvinus egyetem 2006  
 

 
 
 

BKO 0212 Kutatásmódszertan II. 
BKOL 0212 Kutatásmódszertan II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Kézdy Éva 
Kmetty Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tantárgy célja egyrészt, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomtudományi, valamint a piac- és 
közvélemény-kutatások elıkészítésének, megrendelésének és lebonyolításának folyamatával. A kurzus arra 
törekszik, hogy olyan ismereteket és tapasztalatokat adjon át, amelyek segítenek abban, hogy a közeljövıben 
döntıen megrendelıi, felhasználói helyzetbe kerülı hallgatók értelmezni és értékelni tudják az eléjük kerülı 
kutatásokat módszertani szempontból is. Illetve képesek legyenek egy-egy kutatás megrendelıjeként 
hatékonyan együttmőködni a kivitelezı kutatókkal. 
A kurzus célja másrészt, hogy a hallgatók gyakorlati feladatok elvégzése során sajátítsák el a 
kérdıívszerkesztés alapvetı szabályait, és megtanulják, hogyan kell elkészíteni egy kérdıívet úgy, hogy 
kutatási kérdéseikre pontos és valós válaszokat kapjanak. A kurzus során a kvalitatív technikák közül a 
hallgatók megismerkednek a tudományos célú interjúzás és fókuszcsoportos kutatás elméletével és 
gyakorlatával egyaránt. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A tárgy oktatása során a hallgató képessé válik kutatások megrendelésére és az elkészült kutatási tervek és 
kutatások értı értékelésére, önálló kutatás megtervezésére, kérdıívszerkesztésre és interjúkészítésre. 
 
Tematika: 
• A kurzus tematikájának megbeszélése 
• Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek és technikák áttekintése 
• Kutatási terv I. (kutatás megrendelése) 
• Kutatási terv II. (kutatási briefing) 
• Kutatási kérdıívek szerkesztése I. 
• Kutatási kérdıívek szerkesztése II. 
• Kutatási kérdıívek szerkesztése III. 
• Interjúkészítés I. 
• Fókuszcsoport I. 
• ZH + Fókuszcsoport II. 
• Interjúkészítés II. 
• Interjúkészítés III. 
• Félév értékelése 
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Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, sikeres ZH  

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hoffman Márta – Kozák Ákos – Veres Zoltán (szerk.): Piackutatás  Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 2000. 
• Bércziné Juhos Júlia Dr.: Piackutatás a gyakorlatban Budapest, KIK Kiadás 1996. 
• Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, Balassi Kiadó, 1996. 
• Kvale, Steinar: Az interjú: bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba Budapest, Jószöveg Mőhely, 

2005. 
• Vicsek Lilla: Fókuszcsoport Budapest, Osiris Kiadó, 2006.   
Ajánlott irodalom: 

•  
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BKO 0213 Mőhelymunka I. (Szakmai szocializáció) 

BKOL 0213 Mőhelymunka I. (Szakmai szocializáció) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Kuhn Gabriella 
Dr. Váradi Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi 
feladatok, 
Terepnapló 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatónak az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismereteket is biztosítani. E gyakorlati 
órák célja, hogy az adott szemeszterben tanult elméleti és módszertani ismereteket a gyakorlatban is 
alkalmazni tudják a diákok.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlati óra tematikáját képezik még csoportos tereplátogatások, alapvetıen a diákok szakmai 
szocializációját segíti elı. A tárgy fejleszti a hallgató módszertani tájékozottságát és készségeit. A diákok 
különbözı, a leendı pályájuk tekintetében releváns munkaformákban személyre- illetve csapatra szabott 
feladatokat végeznek el, és az értékelésben is aktívan részt vesznek. 
 
Tematika: 
• Érdeklıdési kör önismereti vonatkozásai.  
• A lehetıségek fölmérése 
• A kapcsolatfelvétel, munkahelyi kapcsolat alakítása 
• Közéleti protokoll, intézményi kultúrára való figyelés 
• A feladat megtalálása egy adott struktúrában, szereppróbálkozások 
• A konkrét tapasztalatok és problémák közös elemzése, team-megbeszélés 
• Félévenként az aktuális tananyagokhoz kapcsolódó szempontok  (pl. környezeti kultúra, nyelvhasználat) 

középpontba állítása 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, terepnapló készítése 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Schumann, Mark – Sartain, Libby: Tehetségmágnesek - A kiválókat vonzó munkáltatói márka felépítése, 
Budapest, HVG, 2010. 

• Neale, S. - Spencer-Arnell, L. - Wilson, L.: Érzelmi intelligencia coaching - A vezetı, a coach és az 
egyén teljesítményének fejlesztése, Budapest, OKTKER-Nodus Kiadó Kft., 2009. 

• Girard, Bernard: A menedzsment forradalma - A Google-modell, Budapest, Typotex Kiadó, 2010. 
Ajánlott irodalom: 

• Pink, Dan: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, Budapest, HVG Kiadói Rt., 2010. 
• Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Budapest, Project Management Institute, 2004. 
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BKO 0214 Mőhelymunka II. (Nyári gyakorlat felvezetése) 

BKOL 0214 Mőhelymunka II. (Szakmai szocializáció) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Váradi Ferenc 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi 
feladatok, 
Terepnapló 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A félév folyamán a hallgatók érdeklıdésüknek és irányultságuknak megfelelı gyakorlati helyen való 
tapasztalatszerzésre kapnak felkészítést. A kurzus elsı fele a szakmai gyakorlatra felkészítés egyéni és 
csoportos motivációs és képességfejlesztési gyakorlataiból áll, míg a második fele a kiválasztott konkrét 
gyakorlati helyre történı felkészítésbıl. Olyan témakörök és szakirodalom kerül feldolgozásra, ami segíti a 
szervezetek mőködésében való gyorsabb és hatékonyabb tájékozódást. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlati óra tematikáját képezik még csoportos tereplátogatások, alapvetıen a diákok szakmai 
szocializációját segíti elı 
 
Témakörök:  

• A kurzus tematikájának megbeszélése.  
• Célok, stratégiák.  
• Szakmai önismeret. IQ és EQ.  
• Mikor melyikre van szükségünk?  
• Képességek, hiányosságok. Motiváció. Motivációs levél. 
• Kommunikációs szerepek.  
• Konfliktusok, konfliktuskezelési módszerek.  
• Kapcsolatfelvétel. Lehetıségek és stratégiák.  
• Az adott szervezet mint rendszer.  
• Egy szervezet külsı és belsı kommunikációja.  
• Vezetési stílusok. Jutalmazás és büntetés a munkahelyen.  
• A nyári gyakorlat értékelés szempontrendszere.  

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, terepnapló készítése 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Belbin, M. : A team – avagy az együttmőködı csoport Budapest, Edge 2000 Kiadó, 2004. 
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés Budapest, Aula Kiadó, 2004. 
• Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok Budapest, Trivium, 2007. 
• Rogers, Carl: Valakivé válni Budapest, Edge 2000 Kiadó, 2008. 
• Zuschlag, B.- Thielke, W.: Mindennapjaink konfliktushelyzetei Budapest, Medivina, 2009. 

 
Ajánlott irodalom: 

• Pink, Dan: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, Budapest, HVG Kiadói Rt., 2010. 
• Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Budapest, Project Management Institute, 2004. 
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BKO 0215 Bevezetés a tudományos elemzésbe 

BKOL 0215 Bevezetés a tudományos elemzésbe 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kézdy Éva 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos elemzés alapjaival. Ennek keretében képet ad a 
tudományfejlıdésrıl, a tudományos paradigmaváltozásról, a tudományos közösségekrıl, s ennek keretei között 
helyezi el a tudományos elemzések készítésére vonatkozó alapismereteket. A tantárgy bevezetıt ad az 
arisztoteleszi logika alapjaiba. 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos elemzés alapjaival. Ennek keretében képet 
ad a tudományfejlıdésrıl, a tudomány fogalmának és kritériumainak változásairól, megismerteti a hallgatókat 
a Thomas Kuhn-i értelemben vett tudományos paradigmaváltozással, a tudományos közösségekkel, s ennek 
keretei között helyezi el a tudományos elemzések készítésére vonatkozó alapismereteket. A tantárgy – számos 
gyakorlati feladaton keresztül - bevezetıt ad az arisztotelészi logika alapjaiba. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlati óra tematikáját képezik még csoportos tereplátogatások, alapvetıen a diákok szakmai 
szocializációját segíti elı. A tárgy fejleszti a hallgató társadalomtudományos kutatásokban való jártasságát, 
módszertani tájékozottságát és készségeit. 
 
Tantárgyleírás: 
• A tudomány fogalma, a tudomány alapvetései 
• A tudományos elmélet és az empírikus kutatási tapasztalat 
• A tudomány fogalmának változásai 
• Thomas Kuhn – a normál tudomány 
• A tudományos paradigma és a paradigmaváltás 
• Tudományos forradalmak 
• A tudományos elméletalkotó közösség 
• Tudományelmélet Kuhn után 
• A társadalomtudományos és a természettudományos gondolkodás összehasonlítása 
• A logika alapjai, a szillogisztika 
• Gyakorlati feladatok – logika 
• A tudomány és a vallás viszonya 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, sikeres ZH 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, Gondolat Kiadó, 1984. 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, Balassi Kiadó, 1995 

 
Ajánlott irodalom: 

• Ruzsa I. – Máté A.: Bevezetés a modern logikába Budapest, Osiris, 1997 
• Scwendtner – Ropolyi – Kiss (szerk): Hermeneutika és a természettudományok Budapest, Áron Kiadó, 

2001. 
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BKO 0311 Verbális készségek fejlesztése I. 

BKOL 0311 Verbális készségek fejlesztése I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 
Gyakorlati jegy 

 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lovász Irén 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Az alapkészségek megerısítése, gyakoroltatása, helyesírási, nyelvhelyességi és szövegalkotási ismeretek 
révén igényes, adekvát nyelvhasználat elısegítése az írásbeliség terén. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A tárgy segíti az igényes, adekvát nyelvhasználat készégének fejlesztését a szövegtani, stilisztikai és 
médiamőfajtani ismeretek révén. Mindezen kompetencia fontos feltétele a társadalmi kommunikáció alapvetı 
intézményeiben végzett kommunikációs munkának. 
 
Témakörök: 
• Szóbeliség és írásbeliség; az elmúlt évtizedek változásai; 
• írásbeliség és önmegjelenítés;  
• az írásbeli közlés jellemzıi;  
• az írásbeli közlés mondattani, szövegtani sajátosságai;  
• helyesírási gyakorlatok;  
• az intellektuális írásjelek használata;  
• nyelvhelyességi gyakorlatok;  
• szövegtani gyakorlatok 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• ZH és házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A magyar helyesírás szabályai Budapest Akadémiai Kiadó, (a mindenkori legújabb kiadás) 
• Grétsy László – Kemény Gábor (szerk.): Nyelvmővelı Kéziszótár Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2005. 
• Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. (Szerk.: Keszler Borbála) Budapest, Tankönyvkiadó, 1992. 
• Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. (Szerk.: Balázs Géza – Tolcsvai Nagy Gábor) Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1991. 
Ajánlott irodalom: 
• Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. Budapest, MTA, 1998. 
• Blaskó Ágnes –Hamp Gábor: írás 1.0. Az ötlettıl a jól strukturált szövegig Budapest, Typotex, 2007. 
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BKO 0312 Verbális készségek fejlesztése II. 
BKOL 0312 Verbális készségek fejlesztése II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 0311 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 
Gyakorlati jegy 

 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lovász Irén 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 Ajánlott félév: 

II. 
Értékelés 
módszere: 

Írásbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szóbeli megszólalás alapkészségeinek megerısítése, gyakoroltatása, szövegtani, retorikai és stilisztikai 
alapismeretek révén igényes, adekvát nyelvhasználat elısegítése, beszédmővelés.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató a kurzus során képessé válik az igényes és adekvát megnyilatkozás megformálására mind szóban, 
mind írásban a megszerzett szövegpragmatikai, szemantikai és stilisztikai alapismeretek birtokában.  
Készségszinten bánik a szövegalkotással, a beszédfajtákkal, és a véleményalkotás, magyarázat, érvelés és 
meggyızés terén kifejleszti a kompetens kommunikációhoz szükséges készségeket. 
 
Témakörök: 
• A hangzó beszéd mint többcsatornás kommunikációs lehetıség;  
• a szóbeli közlés jellemzıi (szemantikai, szintaktikai, szövegalkotási sajátosságok; 
• a szóbeliség mint identitáshordozó (szociolingvisztikai, stilisztikai szempontok);  
• beszéd és mentálhigiéné;  
• a nyilvános beszéd feltételei és meghatározói;  
• beszédnorma; beszédmővelés;  
• egyéniség, meggyızıdés, értékelés  

(stilisztikai, kognitív szemantikai, pragmatikai szempontok)  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• ZH és házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fercsik Erzsébet-Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Budapest, Krónika Nova, 2000. 
• Szabó Katalin: Kommunikáció felsıfokon Budapest, Kossuth Kiadó, 2001.  
Ajánlott irodalom: 
• Hárdi I. – Vértes O. A. (szerk.): Beszéd és mentálhigiéné. Budapest, PMKENO, 1985. 
• Hernádi Sándor: Beszédmővelés Budapest, Tankönyvkiadó, 1977. 
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BKO 0313 Kommunikációs tréning 
BKOL 0313 Kommunikációs tréning 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kommunikációs készségek fejlesztése különbözı élet- és intézményi helyzetekben speciális technikákkal, 
módszerekkel segíthetı. Kiemelt alkalmazási területként a tanár szakos hallgatóinkat iskolai keretben történı 
kommunikációs tréningek vezetésére készítjük fel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy segít a fenti technikák alkalmazásához szükséges sajátos módszertani aspektusok megértésében és 
gyakoroltatásában, mely fejleszti a konfliktuskezelés, az egyezkedés, a meggyızés és más  egyezkedési 
technikákban  fontos készségek és kompetenciák kialakítását. 
 
Témakörök: 
• Az adott készségeket fejlesztı technikák saját élményő megismerése 
• A technikák alkalmazásához szükséges sajátos módszertani aspektusok megértése és gyakoroltatása: az 

asszertivitás, a konfliktuskezelés, az egyezkedés, a tárgyalási technikák, a meggyızés, az érvelés. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
• egyéni fejlıdési terv, jegybeírásnál rövid szóbeli értékelés 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Birkenbihl, V. F.: Kommunikációs gyakorlatok Budapest, Trivium, 1998. 
• Roger Fisher-William Ury-Bruse Patton: A sikeres tárgyalás alapjai Bagolyvár 1997. 
• Gordon, Th.: bármelyik komm. hatékonyságfejlesztı könyve ( P.E.T., T.E.T., V.E.T., stb.) 
• Pease, A.- Garner, A.: Szó - beszéd. A társalgás mővészete. Park K., Bp. 1991., 2002. 
• Pease, A. - Garner, A. : Testbeszéd. Park K., Bp. 1990., 2002. 

Ajánlott irodalom: 
• Lieberman, R. P. – King, L. W. – DeRisi, S. – McCann, L.: Személyes hatékonyság. Budapest, Magyar 

Pszichátriai Társaság, 1991.  
• Linkemer, B.: A jó értekezlet titka Budapest, Park Kiadó, Menedzserek Kiskönyvtára 

 
BKO 0315 Kommunikációs technológiák I. 

BKOL 0315 Kommunikációs technológiák I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 
Kuhn Gabriella 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy az egyetemre érkezett hallgatókat megismertessék a tömegkommunikáció alapvetı 
szervezeteivel, csatornáival, mőködési elveivel és megjelenési formáival, valamint azokkal az eszközökkel és 
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intézményekkel, amelyek a tömegkommunikáció elemei. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók fejlesztik a tömegkommunikáció eszközeivel való bánás, technikai tudás készségeit, és jártasságot 
szereznek a tömegkommunikáció intézményeinek mőködési gyakorlatában. 
 
Tantárgyleírás: 
• A tömegkommunikáció (továbbiakban Tk) tárgyi elemei, csatornái, mőködési elvei és megjelenési formái 
• A kommunikáció folyamatában közremőködı eszközök, rendszerek és intézmények 
• Ellenırzés és tulajdonlás a médiában 
• A média nyelve, szimbólumrendszere, közlésformái 
• A nyomtatott média jellemzıi, eszközei, intézményei 
• Újságkészítési alapmőveletek, etikai alapelvek  
• Az elektronikus média fajtái, közlésstruktúrái, mősorkészítési alapelvei és mőszaki szabványai  
• A tömegkommunikáció nem sajtójellegő formái: hanglemez, film, video, reklám, marketing, divat (és 

mindezek eszközrendszere) 
• A tömegtájékoztatás és közönségkapcsolatok (public relations) fejlıdése, szerepe, eszköztára.  
• A Tk technológiák „in situ” tanulmányozása egy-egy napilap, On-line lap, tévés mősor-szolgáltató, rádiós 

mősorszolgáltató, internetes rádió szerkesztıségében. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
• Referátum, házi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza: Médiamőfajok Budapest, MR Rt. Kiadványa 1999. 
• Róka Jolán: Kommunikációtan Budapest, Századvég, 2002. 
Ajánlott irodalom: 
• Terestyéni T. (szerk.) : Közszolgálatiság a médiában Budapest, Osiris, 1995. 
• Rivers – Mathews: Médiaetika Budapest, Bagolyvár, 1993. 
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BKO 1111 Kommunikációelmélet I.  (Személyközi kommunikáció) 

BKOL 1111 Kommunikációelmélet I.  (Személyközi kommunikáció) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Koll. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a kommunikációelméleti alapfogalmakkal, a közvetlen emberi 
kommunikáció jelenségvilágával, csatornáival, dinamikai elveivel 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök: 

• A közvetlen emberi kommunikáció fogalomköre és jelenségei 
• A kommunikáció általános elméleti modellje – a kétszemélyes szituáció szempontjából 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák I.: mimika, tekintet 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák II.: vokalitás 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák III.: gesztusok, érintés, 

testtartás 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák IV.: proxemika, kinezika 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái II. A kulturális szignálok kommunikatív jelentısége 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái III. A verbális csatorna 
• A kommunikáció dinamikai alapelvei 
• A metakommunikáció jelensége és szerepe 
• „Stratégia” és „taktika” a közvetlen kommunikációban – a tudatosság problémája 
• A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a rádióban és a televízióban 
• A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a pedagógiai szituációban. 
• A segítı kapcsolat és a pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai 

 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei Budapest, Animula, 1994. 
• Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, 

General Press. É.n. 48-63. 
• Frank, L. K.: Taktilis kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, General Press. 

É.n. 64-73. 
• Scheflen: A. E.: A testtartás mint kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, 

General Press. É.n. 74-91. 
Ajánlott irodalom: 
• Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Bp., General Press, e.n. 
• Rosengren, K.E.: Kommunikáció. Bp., Typotex, 2004 
• Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. Bp., Typotex,. 2006 
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BKO 1112 Kommunikációelmélet II.  (Tömegkommunikáció) 

BKOL 1112 Kommunikációelmélet II.  (Tömegkommunikáció) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 1111 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Koll. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tömegkommunikáció tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megismertesse a tömegkommunikáció 
jelenségével, felépítésével és mőködésével, a reá vonatkozó elméletekkel. A tömegkommunikáció minden 
szakirány számára fontos ismereteket ad át, a média szakirányon tanulók számára pedig leendı 
munkahelyeikrıl nyújt elméletileg rendszerezett tudást, s segíti ezzel azt, hogy professzionális alapokra 
támaszkodva végezhessék munkájukat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tömegkommunikáció elemeivel, készségszintre emelik 
vonatkozó ismereteiket a hatékony kommunikáció érdekében. 
 
Témakörök: 
• A tömegkommunikáció fogalma 
• A tömegkommunikáció elméletei 1. MacLuhan és a technológiai determinizmus 
• A tömegkommunikáció elméletei 2. Roland Barthes szemiotikai elmélete  
• A tömegkommunikáció elméletei 3. Adorno-Horkheimer és a felvilágosodás dialektikája 
• A tömegkommunikáció elméletei 4. Stuart Hall és a kultúrakutatás 
• A tömegkommunikáció elméletei 5. Georg Gerbner kultivációs elmélete és az elbeszélés iránti igény 
• A tömegkommunikáció története; A téma meghatározás elméletei 
• A médiaegyenlet; A tömegkommunikáció struktúrája és a médiatartalom kérdése 
• A közönségcsoportok képzıdése és képzése 
• A hatáskutatások, rövid- és hosszabb távú hatások 
• A tömegkommunikáció és a hatalom kapcsolata, a nyelvpolitika kérdése 
• A globalitás: túl a tömegkultúrán és a tömegkommunikáción  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat Kiadó, 2003. 
• Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris Tankönyvek, 2003. 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete Budapest, Osiris – MTA-ELTE, 2002. 
• Vass Csaba: Globalitás: túl a tömegkommunikáción és a tömegkultúrán, in.: Tömegkultúra és 

tömegmanipuláció a modern társadalomban, A média és a mővelıdésszociológia új aspektusai, szerk.: 
Szretykó György, Pécs, Comenius Bt.,2005. 

• Pokol Béla: Médiahatalom, Budapest, Windsor Kiadó, 1995. 
• Vass Csaba: Hatalom, szakralitás média, Kommunikáció és médiaelméleti tanulmányok, Budapest, 

Kölcsey Füzetek, 2005. 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO 1113 Kommunikáció és a médiatörténete I. 

BKOL 1113 Kommunikáció és a médiatörténete I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs. Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a kommunikáció és a média történetének fontosabb korszakairól, a 
sajtó fejlıdésének politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseirıl, illetve a modern tömegmédia 
mőködésének fıbb jellegzetességeirıl.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A sajtótörténeti ismeretek megszerzésével a hallgató a sajtó és a média egyéb ágainak történeti 
meghatározottságát megismerve reflexív rálátást nyer a mindenkori sajtóra, és annak közgondolkodásra 
kifejtett hatására, mely a hatékony újságírást illetı készségeit fejleszti. 
 
A témakörök: 
• Könyvnyomtatás és hagyományos könyvkiadás; 
• Írásbeli és szóbeli közlés a kora újkorban;  
• Reformáció;  
• A könyvkiadás és terjesztés;  
• A tájékoztatás stratégiai fontossága;  
• A tömegsajtó kialakulása;  
• A mozi;  
• A televízió;  
• A rádió;  
• Az internet 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Házi dolgozat, referátum 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Asa Briggs-Peter Burke: A média társadalomtörténete Gutenbergtıl az internetig. Budapest, Napvilág 

Kiadó,2004. 28-32.;  
• Frédéric Barbier-Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 

 
Ajánlott irodalom: 
• Fréderic Barbier: A könyv története. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 
• Hajnal István: Technika és mővelıdés. Sajtó alá rend. Glatz Ferenc. Budapest, História- MTA, 1993. 
• Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest MUOSZ, 2001. 
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BKO 1114  A  kommunikáció nyelvi eszközei 

BKOL 1114  A  kommunikáció nyelvi eszközei 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 1111 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Koll. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A nyelvi kommunikáció komplex vizsgálatához szükséges ismeretek és elméletek megismertetése sajátos, 
nyelvészeti megközelítésével. A nyelvi kommunikáció komplex vizsgálatához járul hozzá – sajátos, 
nyelvészeti megközelitésével. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgató képessé válik a nyelvi kommunikáció sajátosságainak megismerésével, a nyelv és a 
gondolkodás viszonya, illetve a nyelv és a valóság összefüggésének kérdései, és ezek szocio-, és 
pszicholingvisztikai összefüggéseinek ismeretében a tudatos és érzékeny nyelvhasználatra és kommunikációra. 
 
Témakörök: 
• A nyelv szemiotikai és kommunikációelméleti megközelítése,  
• a nyelvi kommunikáció kialakulása,  
• a nyelv keletkezésére vonatkozó elméletek,  
• a gyermeki nyelvelsajátítás,  
• hangzó és jelelt nyelvek,  
• a nyelvi kommunikáció funkciói, sajátosságai;  
• langue és parole,  
• nyelv és gondolkodás,  
• nyelv és lélek, nyelv és társadalom összefüggései 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Crystal, David: A nyelv enciklopédiája Budapest, Osiris Kiadó, 1998.  
• Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek Budapest, Gondolat, 1989.  
Ajánlott irodalom: 
�  Robins, Robert Henry: A nyelvészet rövid története Budapest, Osiris-Tinta,1999. 
� Glatz Ferenc (Szerk.): A magyar nyelv az informatika korában Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 

1999. 
� Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
� Telegdi Zsigmond (Szerk.): Szöveggyőjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1990. 
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BKO 1115 Médiaelmélet 
BKOL 1115 Médiaelmélet 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a kommunikáció és a média történetének fontosabb korszakairól, a 
sajtó fejlıdésének politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseirıl, illetve a modern tömegmédia 
mőködésének fıbb jellegzetességeirıl.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája:  
• A médiaelméletek felosztása (Erıs hatás és gyenge hatás hipotézisek)  
• A médiaelmélet kommunikációelméleti alapjai. Interakció, információ, kommunikáció, médiumok.  
• Lövedékelmélet (Lassweel). 
• Kétlépcsıs hatásmodell (Lazarsfeld).  
• Kultivációs elmélet (Gerbner).  
• Szelektív észlelés elmélet (Klapper).  
• Hallgatás-spirál elmélet (Noëlle-Neumann).  
• Framing-elmélet (Herman-Chomsky).  
• Napirend-elmélet (McCombs-Shaw).  
• Használat és kielékülés modell (Hall).  
• Kódolás-dekódolás modell (Hall).  
• Performatív hatás-modell (Dayan és Katz).  
• A média kulturális tanulmányozásának modelljei.  
• Befogadás vagy hatáselmélet?  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Írásbeli dolgozat 
• Aktív részvétel az elıadáson 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Angelusz Róbert –Tardos Róbert – Terestyéni Tamás (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény. 

Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 
• Bajomi-Lázár Péter: Média és Társadalom Budapest, Antenna könyvek, 2006. 
• Gerbner, George: A média rejtett üzenete Budapest, Osiris-MTA ELTE 2002. 

 
Ajánlott irodalom: 
• Császi Lajos: A média rítusai. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 
• Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? Médiakutató 2006 nyár.  
• Belinszki Eszter: A kritikai kultúrakutatás a médiaelemzés gyakorlatában Médiakutató 2000 ısz. 
• McLuhan, Marschall Understanding Media: The Extensions of Man. London: Routledge – Kegan Paul. 
1964 
• McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete Budapest, Osiris, 2003. 
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BKO 1116  Szociolingvisztika 
BKOL 1116  Szociolingvisztika 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 1111 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Koll. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja: ismerkedés a szociolingvisztika alapfogalmaival, elméleteivel, sajátos módszer-tanával, újabb 
irányzataival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A hallgató a kurzus során képessé válik a nyelvhasználat szociolinguisztikai kontextusának vizsgálatára és 
értelmezésére, a nyelvi változások, kommunikációs zavarok társadalmi aspektusainak figyelembevételére. 
 
A tantárgy témakörei, tematikája  
• A szociolingvisztika elméleti alapjai;. 
• szociolingvisztika megközelítésmódja (módszertani kérdések);  
• a szociolingvisztika kommunikációelméleti megközelítés;  
• a kommunikációs zavarok szociolingvisztikai megközelítése;  
• korlátozott és kidolgozott kód;  
• nyelv és hátrányos helyzet;  
• az életmód és a nyelvhasználat összefüggéseirıl;  
• rétegnyelvek és csoportnyelvek;  
• a nyelvi változások szociolingvisztikai háttere;  
• a társalgás szociolingvisztikai alapelvei; nyelv és nem;  
• a hazánkban élı kisebbségek nyelvi helyzetérıl;  
• a határon túli magyarság nyelvi helyzetérıl. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyőjtemény Budapest, Tinta Kiadó, 2002. 
• Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika Budapest, Osiris-Századvég, 1995. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 
• Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
• Kiss Jenı: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak Budapest Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1996.  
• Kontra Miklós (szerk.): Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvőségrıl Budapest Magyarságkutató 

Intézet, 1991. 
• Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
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BKO 1117 Verbális készségek fejlesztése III. (Retorika) 
BKOL 1117 Verbális készségek fejlesztése III. (Retorika) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Teszt, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallható és érthetı megszólalás alapkészségeinek erısítése, a megszólalás hatékonyságának és meggyızı 
erejének fejlesztése a retorika tudományának alapvetésére építve. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök:  
• A klasszikus és a korszerő retorika különbségei és hasonlósága;  
• a „vir bonus” elv; vélemény,  
• magyarázat, érvelés;  
• a beszédek fajtái;  
• az érvek fajtái;  
• a vita, illetve a nyilvános megszólalás retorikai-stilisztikai eszközei a meggyızı 

erı és a hatásosság érdekében (pl. az ismétlés, az erısítés nyelvi eszközei) 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres teszt, ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Szálkáné Gyapay Márta: Gyakorlati retorika Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 
• Wacha Imre: A korszerő retorika alapjai Budapest, Szemimpex Kiadó, é.n. 
 
Ajánlott irodalom: 
•  Montágh Imre: Tiszta beszéd Budapest, Holnap Kiadó,1999. 
• Szabó Z. – Szörényi L.: Kis magyar retorika Budapest, Helikon Kiadó, é. N. 
• Szathmári István (fıszerk.): Alakzatlexikon. Retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve Budapest, Tinta 

Könyvkiadó, 2008. 
 

 
BKO 1118 Verbális készségek fejlesztése IV. (Stilisztika) 

BKOL 1118 Verbális készségek fejlesztése IV. (Stilisztika) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 0117 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyj. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Teszt, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Olyan gyakorlati stilisztikai ismeretek elsajátíttatása, melyek elısegítik a kontextuálisan és intertextuálisan is 
adekvát, stilárisan korrekt nyelvi megszólalást szóban és írásban. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök:  
• Stílusteremtı és stílus-meghatározó tényezık (a közlemény feladója, tárgya, vevıje, mőfaja; a közlés 

csatornája, formája, körülményei, mőfaja stb.);  
• a jó stílus követelményei (világosság, szabatosság, tömörség, magyarosság; szemléletesség, élénkség, 

természetesség, változatosság stb.);  
• a szó- és kifejezéskészlet stilisztikai megközelítése (denotatív és konnotatív jelentés, szinonimák, 

poliszémák, antonimák, alakváltozatok; a szó motiváltságának szerepe, a szóalkotás stilisztikai 
lehetıségei stb.);  

• a szintaktikai szint stilisztikai megközelítése (szórend, mondatmodalitás, ellipszis stb.);  
• a szóképek stilisztikuma (metafora, szinesztézia, szimbólum, metonímia, szinekdoché, hasonlat); 

szövegstilisztika (ismétlés, párhuzam, gondolatritmus, fokozás, ellentét, chiazmus, túlzás és kicsinyítés, 
szóhalmozás stb.; stíluskohézió) 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres teszt, ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szathmári István (szerk.): Stilisztikai lexikon Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. 
• Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó, 1994.  
 
Ajánlott irodalom: 
� Bencze Lóránt: Mikor, Miért, Kinek, Hogyan. A stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. 1–

2. Budapest, Corvinus Kiadó, 1996. 
� Fónagy Iván: A költıi nyelvrıl. Budapest Corvina Kiadó, 1999. 
� Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest, Tinta Kiadó, 2002.   
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BKO 1119 Kommunikációs technológiák II. 

BKOL 1119 Kommunikációs technológiák II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 
Dr. Váradi Ferenc 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Projektek, 
kiselıadások 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tömegkommunikáció legfıbb jellemzıi, eszközei és technikái elsajátítása után önmagunk 
kommunikációjára, az önreprezentációra kerül hangsúly. 
Folyamatos projektek és elıadások segítségével a hallgatók javítják elıadói képességüket, valamint 
megtanulják a nagyobb közönség elıtt való beszédtartás alapjait, kiegészítı eszközeit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A hallgatók fejlesztik a tömegkommunikáció eszközeivel való bánás, technikai tudás készségeit, és jártasságot 
szereznek a helyes önkifejezésben. 
 
Témakörök:  
• Hogyan mutassuk be a wordben megszerkesztett szöveget?  Cédulázás, vázlatkészítés, felépítés, internetes 

források használata: adatbázisok, adatbankok, elektronikus könyvtárak, keresımotorok, metakeresık, 
hivatkozások, ábrák, bibliográfia-készítés 

• Prezentációt elısegítı eszközök használata (projektor, interaktív tábla kezelése) 
• A Microsoft PowerPoint kezelése I. 
• A Microsoft PowerPoint kezelése II. 
• Egyéb prezentációs programok használata (prezi.hu stb.) 
• Projektmegbeszélés, tervezés 
• Elıadások I. 
• Elıadások II. 
• Elıadások III. 
• Elıadások IV. 
• Elıadások V. 
• Az elıadások videofelvételének elemzése I. 
• Az elıadások videofelvételének elemzése II. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Projektek, kiselıadások 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza: Médiamőfajok  (MR Rt. Kiadványa) 
• Róka Jolán: Kommunikációtan  (Századvég, 2002.) 
• Szabó Katalin: Kommunikáció felsıfokon, Budapest Kossuth Kiadó, 2001. 
• Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem, Budapest, Holnap Kiadó, 1996. 
• Knapp, M.L.: A nem verbális kommunikáció, in: Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció 2. kötet, 

Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 48-63. 
 
Ajánlott irodalom: 

• Gyurgyák János: A szerkesztık és szerzık kézikönyve, Budapest, Osiris, 1996. 
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BKO 1120 Kommunikációs technológiák III. 

BKOL 1120 Kommunikációs technológiák III. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 1119 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyj. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 
Dr. Váradi Ferenc 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Projektek, 
kiselıadások 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a tömegkommunikációs csatornákkal és eszközökkel alapvetı fogalmakkal. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók fejlesztik a tömegkommunikáció eszközeivel való bánás, technikai tudás készségeit, és jártasságot 
szereznek a helyes önkifejezésben. 
Tantárgy leírása:  
A félév során megismerik a hallgatók a sajtó, rádiózás, televíziózás szakzsargonját, megismerik a technikai 
eszközökkel kapcsolatos alapelveket. 
 
Témakörök:  
A hallgatók fejlesztik a tömegkommunikáció eszközeivel való bánás, technikai tudás készségeit, és jártasságot 
új módszereiben. 
 
  
Tematika: 
• Az írott sajtó fogalomrendszere 
• Az írott sajtó eszközei 
• Az internetes újságírás fogalomrendszere 
• Az internetes újságírás eszközei 
• Kábelismeret 
• A rádiós újságsírás fogalomrendszere 
• A rádiós újságsírás eszközei 
• A televíziózás fogalomrendszere 
• A televíziózás eszközei 
• Honlapkészítés alapjai I. 
• Honlapkészítés alapjai II. 
• A projekt elıkészítése 
• A projekt bemutatása I. 
• A projekt bemutatása II. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Projektek, kiselıadások 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza: Médiamőfajok  (MR Rt. Kiadványa) 
• Róka Jolán: Kommunikációtan  (Századvég, 2002.) 
Ajánlott irodalom: 

•  
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BKO 1121 Kulturális antropológia III. (Vizuális antropológia) 

BKOL 1121 Kulturális antropológia III. (Vizuális antropológia) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A vizuális jel és jelentéshasználat kulturális beágyazottságának bemutatása, a vizuális kommunikáció 
mőfajainak és nemeinek elemzését kiegészítı szociokulturális antropológiai értelmezési keretek, ill.elméleti 
háttér biztosítása.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy célja a tágabb értelemben vett vizuális kommunikáció (képzımővészet, média, építészet) elméleti és 
gyakorlati értelmezéséhez szükséges antropológiai ismeretek illetve a vizuális kommunikáció kulturális 
gyakorlatának kvalitatív társadalomtudományos vizsgálatához szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok 
elsajátítása. 
 
A tantárgy tematikája:  
• Vizuális  antropológia,  Vizuális kommunikáció. A képi kommunikáció összetevıi: kép és jelentés, kép és 

szöveg, a kép tere és ideje, a vizuális kód, a reprezentáció.  
• A kép, mint tárgy. Képtisztelet és képrombolás, a kép az egyházi és a világi (politikai-ideológiai) 

kultuszban.  
• A kép, mint (történeti) forrás. Az ábrázolások és a történeti antropológia. A történeti ikonográfia és a 

vizuális antropológia.  
• Az adott népcsoport vizuális médiumainak kulturálisan szabályozott használatának kérdései.  
• Orientalizmus, egzotizmus, a szemlélet és az elemzés kultúrafüggése. A mővészet definíciója, a nyugati 

mővészetfogalom korlátai.  
• A népmővészet felfedezése és folklorizálása, a népmővészet kapcsolata a nemzeti kultúrával és a nemzeti 

identitással, illetve az elit mővészettel.  
• A hazai szociográfiai iskolák tradíciója. Filmelmélet és filmelemzés: objektivitás, hitelesség, forrásérték.  

A turistamővészet. A giccs.  
• Vizuális szimbólumalkotás: a kép, a tárgyak, a tér.  
• Médiaantropológia Multimediális kommunikáció, cyberspace, digitális képfelületek és elektronikus 

látványrögzítés és –feldolgozás. Az Internet  és a vizuális antropológia.  
• Fotóantropológia és az antropológiai fotó A fotó, film, videó szerepe a kortárs társadalomtudományokban.  
• Mővészetantropológia: a mőalkotás társadalmi funkciói.  
• A tárgyhasználat és a tárgyi rendszerek antropológiája. A térhasználat antropológiája. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Írásbeli dolgozat 
• Aktív részvétel az elıadáson 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kunt, E.: Vizuális kultúra és vizuális mővészetek: Vizuális antropológiai jegyzetek 1. Herman Ottó 

Múzeum Évk. 1988. 27., 275–284. 
• Kunt, E.: Fotóantropológia. Miskolc – Budapest: Arc 1995.  
• Tari János – Néprajzi filmezés Magyarországon (Európai Folklór Intézet, Bp. 2002.) 
• Kultúrák között – Hommage a Boglár Lajos (Nyitott Könyvmőhely Kiadó, Bp. 2006.) 
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• Karl G. Heider – Seeing antropology – Cultural Antropology through Film (Allyn and Bacon, USA 1997.) 
Ajánlott irodalom: 
• Robert Gardner – Östör Ákos – Making Forest of Bliss (Harvard University Press, 2001.) 
• Boglár Lajos – Wahari – Az ıserdei kultúra (Nyitott Könyvmőhely Kiadó, Bp. 2009.) 
• Boglár Lajos – A sámán nyaklánca – Indián kultúrák (Nyitott Könyvmőhely Kiadó, Bp. 2010.) 
 

 
BKO 1122 Médiagazdaságtan I. 

BKOL 1122 Médiagazdaságtan I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyj. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 
Dr. Váradi Ferenc 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Irásbeli/ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tárgy foglalkozik a médiapiac és a piaci szereplık leírásával, a termék, a termelık és a fogyasz-tók 
viszonyával, és röviden érinti a szabályozás alapkérdéseit is. Elemzi az egyes médiumok piaci erıtereit, a piaci 
szerkezetet és versenyt, valamint a méretgazdaságosság kérdéseit. Bepillantást ad az egyes médiumok 
létrehozásának, mőködtetésének gazdasági, technikai és finanszírozási hátterébe, a rádiózásban és a 
televíziózásban pedig külön kitér a közszolgálati szektor mőködési sajátosságaira. A média digitális forradalma 
szintén erıteljes hangsúlyt kap a kurzus során. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
  
Tematika, témakörök: 
• A média fogalma, funkciói, a médiagazdaságtan tárgya; a médiatermékek sajátosságai.  
• A fogyasztói kereslet, a termelıi kínálat.  
• A piacszerkezet; a médiaágazat szabályozásának elvi alapja és fı kérdései.  
• Lapok fajtái, kereslete, elıállítása és terjesztése.  
• A lappiacok szerkezete, a lapágazat jövıje.  
• A rádiózás piaca kialakulása, modelljei.  
• A rádiózás piaca; a televízió megjelenése és elterjedése, hatása a többi médiumra.  
• Televíziós modellek; a közönségmérés fı módszerei és vitatott kérdései.  
• A terjesztési technológiák fejlıdése és piacátalakító hatásai.  
• A média digitális forradalma.  
• 11.Az új elektronikus média gazdaságtanának sajátosságai: termékek, fogyasztás, termelés.  
• Piacszerkezet, -szabályozás.  
• A magyar médiagazdaság jellemzıi, fıbb fejlıdési tendenciái – I.  
• A magyar médiagazdaság jellemzıi, fıbb fejlıdési tendenciái – II. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Gálik Mihály: Médiagazdaságtan 
Ajánlott irodalom: 

•  
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BKO 2111 Mőhelymunka III. (Nyári gyakorlat elemzése) 

BKOL 2111 Mőhelymunka III. (Nyári gyakorlat elemzése) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr.Váradi Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és 
Mőhelynapló 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatónak az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismereteket, ill. különbözı 
munkalehetıségeket is biztosítani. A diploma kézhez vételekor így már komoly (és dokumentált!) szakmai 
gyakorlattal rendelkeznek a diákjaink – növelvén ezzel a megfelelı és kívánt állás (hivatás, feladat) 
megtalálásának az esélyeit.  A kis létszámú szemináriumi csoport tagjai maximális aktivitással vegyenek részt 
a foglalkozásokon, amelyeken a szakmai terepeken folyamatosan szerzett tapasztalatok  szisztematikus 
feldolgozása folyik. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A gyakorlati órák célja, hogy az adott szemeszterben tanult elméleti és módszertani  ismereteket a 
gyakorlatban azonnal alkalmazni próbálják. A gyakorlati óra tematikáját képezik még csoportos 
tereplátogatások, az egyéni terepmunkáról folyamatos beszámolók és a mőhelynapló prezentálása, 
konzultációk, szakirodalom elemzése.  
 
Témakörök:  

• Érdeklıdési kör önismereti vonatkozásai 
• A lehetıségek fölmérése 
• A kapcsolatfelvétel, munkahelyi kapcsolat alakítása 
• Közéleti protokoll, intézményi kultúrára való figyelés 
• A feladat megtalálása egy adott struktúrában, szereppróbálkozások 
• A konkrét tapasztalatok és problémák közös elemzése, team-megbeszélés 
• Félévenként az aktuális tananyagokhoz kapcsolódó szempontok  (pl. környezeti kultúra, nyelvhasználat) 

középpontba állítása 
• Egyéni beszámolók (a mőhelynaplók alapján) 

Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Mőhelynapló készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Félévenként a curriculumhoz illeszkedıen változik és a szakirányi szempontok egyre nagyobb hangsúllyal 
kerülnek elıtérbe 
Ajánlott irodalom: 

•  
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BKO 2115 Médiaprogramok (nyelvi) elemzése I. 

BKOL 2115 Médiaprogramok (nyelvi) elemzése I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A közszolgálati és kereskedelmi csatornák különféle televíziós mőfajainak nyelvi kommunikációs elemzése 
(pragmatikai, szemantikai, szociolingvisztikai stb. szempontok) révén átfogó kép kialakítása a leírás, illetve az 
esetleges normatív szabályozás tekintetében. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapvetı csoportfolyamatok megismerése a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával és csoportos 
feladatokon keresztül sajátélményő tapasztalatok szerzése. Mindezek kommunikációs vonatkozásainak 
elemzése. 
 
A tantárgy tematikája:  

• Rajzok, festmények, képek és a tömegkultúra;  
• Színház és némafilm, mint médium. Összehasonlító elemzés; 
• Híradó, kultúr- és propagandafilm; 
• A hangosfilm, mint új médium; 
• Archív film és nép-, világzene. Kodály Zoltán és a Pávaének. 
• Dokumentumfilmek cigányokról, virtuális romamúzeum; 
• Költészet, kép, zene. Bartók Béla - József Attila: Eszmélet. DVD-ROM, Nagy László verset mond. 
• Reklámok – videoklippek történeti, média és stíluselemzése; 
• Az audiovizuális - interaktív múzeumi kiállítás, mint médium;  
• FAIMP 2004 – Tajvan. 
• EzoTV, ezoháló a mősorkészítı szemszögébıl;  
• Közösségi oldalak médiaelemzése; Youtube, facebook, stb. 
• Blog és média a blogíró szemszögébıl. 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Írásbeli dolgozat 
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete. (Osiris, Bp. 2000.) 
• Bajomi Lázár Péter: Média és társadalom. (Jaffa 4 Kiadó, Bp. 2006.) 
• Asa Briggs - Peter Burke: A média társadalomtörténete 
 
Ajánlott irodalom: 
• California dreaming (2007.) – román, 155 perc 
• Sporthorgászat (2007.) – román, francia, 84 perc, 
• Pál Adrienn (2010.) – magyar, holland, osztrák, francia, 136 perc, 
• Szerelem és egyéb bőnök (2008.) – szerb – német, -osztrák, szlovén, 106 perc , 
• Lourdes (2009.) – osztrák, francia – német, 96 perc, 
• Nık, férfiak nélkül (2009.) – német, osztrák, francia, 95 perc, 
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• Éhség (2008.) angol – ír, 96 perc, 
• Semmit magamról (2009.) – ír, holland, 85 perc, 
• Womb (2010.) – német, magyar, francia, 107 perc, 
• Revans (2008.) – osztrák, 117 perc, 
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BKO 2117 Alkalmazott kommunikáció I. (Bevezetés a rádiózásba) 

BKOL 2117 Alkalmazott kommunikáció I. (Bevezetés a rádiózásba) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja: A rádiózás alapjainak megismertetése a hallgatókkal mind elméleti, mind technikai 
szempontból. Egy profi rádiós mősor elkészítésének technikáját tanulják meg a hallgatók ezen a 
szemináriumon. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemeszter elsı felében a stúdiós életre szocializáljuk a hallgatókat, majd megismerik a technikai 
berendezések használatát, majd alapvetı fogalmi és mőfaji ismereteket sajátítanak el. A félév második része 
aktív gyakorlással telik, ahogy a diákok különféle mőfajokban tesztelhetik tudásukat és készülhetnek fel a 
vizsgamősorra. 
 
A tantárgy tematikája:  
•  Óramegbeszélés, feladatok kiosztása, a házirend ismertetése, a stúdió bemutatása 
• Technikai minimum elsajátítása (elektronikai alapismeretek, keverıpult használat általában [Yamaha, 

Ramsa]) 
• Bevezetés a hangmérnöki tudományba (alapfogalmak) 
• A Synergy Clyde használata, a rádiózás technikai háttere, szokások 
• A rádiós mősorkészítés alapjai, rádiós mőfajok 
• Vágóprogramok használata, gyakorlás 
• Rádiótörténeti összefoglaló, a médiatörvény ide vonatkozó paragrafusainak ismertetése, magyarázata 
• Próbaadások 1. csoport 
• Próbaadások 2. csoport 
• Próbaadások 3. csoport 
• Próbaadások 4. csoport 
• Tapasztalatok megbeszélése, gyakorlás 
• Vizsgamősorok I. 
• Vizsgamősorok II. 
• Vizsgamősorok III., 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• vizsgamősor 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Balázs Géza: Médiamőfajok: összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió mőfajairól, Budapest, Magyar 

Rádió, 1999. 
• Synergy Clyde User’s manual 
• 1996. évi I. törvény (médiatörvény) 
 
Ajánlott irodalom: 
• Sugár Gusztáv: Megszólal a rádió Budapest, Ajtósi Dürer Kiadó, é.n 
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BKO 2129 Mővészeti kommunikáció 

BKOL 2129 Mővészeti kommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a mővészetek kommunikációs funkcióival, a mővészeti kommunikáció 
alapkérdéseivel. Ennek során a narratológia, a hermeneutika és a recepció kérdéseit is érintjük, s velük a mő 
nyitottságát, a mőélvezı mőalkotói szerepét is bemutatjuk. Példákon keresztül és vendégelıadók részvételével 
megvizsgáljuk a képzımővészet, a zene, a színház és az irodalom kommunikációs sajátosságait. 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy tematikája:  
• A mővészet fogalma, a mővészi megismerés kérdései 
• A szerzı problémája; a befogadóra vonatkozó fıbb álláspontok, a passzív befogadótól a társalkotóig; a mő 

és befejezettsége, versus nyitottsága 
• Kommunikáció a színházban 
• A zenei kommunikáció sajátosságai: a klasszikus zene 
• A képzımővészet kommunikációs sajátosságai – kép és kommunikáció 
• A zenei kommunikáció sajátosságai: a népzene 
• A zenei kommunikáció a szórakoztató zenében 
• Az irodalmi beszédmód sajátosságai 
• A mővészeti ágak egymás közötti kommunikációja (a Gesamtkunstwerktıl a kortárs produktumig) I. 
• A mővészeti ágak egymás közötti kommunikációja (a Gesamtkunstwerktıl a kortárs produktumig) II. 
• A mővészi alkotások hermeneutikai kérdései (összefoglalás) 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kepes György: A látás nyelve, Budapest, Corvina, 1978 
• Hans Georg Gadamer: Igazság és módszer, Budapest, Gondolat, 1984 
• Borisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája, Budapest, Európa, 1984. 
• Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális mővészetekben, Budapest, Gondolat, 1984. 
• Umberto Eco. A nyitott mő, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1998 
• Oskar Bätschmann: Bevezetés a mővészettörténeti hermeneutikába, Budapest, Corvina, 1998. 
• Patrice Pavis: Színházi szótár, Budapest, L’Harmattan, 2006 („nyitott forma, „kommunikáció – színházi” 

szócikkek) 
• Yves Bonnefoy: Kép és jelenlét (szerk. Sepsi E.), Budapest, Argumentum, 2007. 
• Valère Novarina : Törékeny hajlék, Hamvazás, in Uı: A cselekvı szó színháza (szerk. Sepsi E.), Budapest, 

Ráció Kiadó, 2009, 11-39; 88-98. 
Ajánlott irodalom: 
• Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban, Budapest, Osiris, 2002. 
• Yehudi Menuhin: Az ember zenéje, Budapest, Zenemőkiadó, 1981. 
• Leonard Bernstein: A megválaszolatlan kérdés, Budapest, Zenemőkiadó, 1979. 
• Csáth Géza: A muzsika mesekertje, összegyőjtött írások a zenérıl, Budapest, Magvetı, 2000. 
• Molnár Antal: Írások a zenérıl, Budapest, Zenemőkiadó, 1961. 
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• Carl Dahlhaus: Mi a zene? Budapest, Osiris, 2004.  
• Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet, Budapest, Balassi Kiadó, 1999. 
• Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje, Budapest, 1981. 
• Sebı Ferenc: Népzenei olvasókönyv, Budapest, Magyar Mővelıdési Intézet, 1994. 
• Bohlman, Ph.V.: The study of folk music 1299nt he modern world, Indiana Univ. Press, 1988. 
• L. Kardos Erzsébet: Zeneterápia, Szöveggyőjtemény, Kulcs a Muzsikához, Pécs, Deák Kiadó, 2005. 
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BKO 2112 Mőhelymunka IV. (szakirányos nyári gyakorlat felvezetése) 

BKOL 2112 Mőhelymunka IV. (szakirányos nyári gyakorlat felvezetése) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BKO 2111 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyj. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr.Váradi Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli és 
Mőhelynapló 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tantárgy célja a hallgatónak az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismereteket, ill. különbözı 
munkalehetıségeket is biztosítani. A diploma kézhez vételekor így már komoly (és dokumentált!) szakmai 
gyakorlattal rendelkeznek a diákjaink – növelvén ezzel a megfelelı és kívánt állás (hivatás, feladat) 
megtalálásának az esélyeit.  A kis létszámú szemináriumi csoport tagjai maximális aktivitással vegyenek részt 
a foglalkozásokon, amelyeken a szakmai terepeken folyamatosan szerzett tapasztalatok  szisztematikus 
feldolgozása folyik. 
E gyakorlati órák célja, hogy az adott szemeszterben tanult elméleti és módszertani ismereteket a gyakorlatban 
azonnal alkalmazni próbálják. A gyakorlati óra tematikáját képezik még csoportos tereplátogatások, az egyéni 
terepmunkáról folyamatos beszámolók és a mőhelynapló prezentálása, konzultációk, szakirodalom elemzése.  
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: 
• Érdeklıdési kör önismereti vonatkozásai 
• A lehetıségek fölmérése 
• A kapcsolatfelvétel, munkahelyi kapcsolat alakítása 
• Közéleti protokoll, intézményi kultúrára való figyelés 
• A feladat megtalálása egy adott struktúrában, szereppróbálkozások 
• A konkrét tapasztalatok és problémák közös elemzése, team-megbeszélés 
• Félévenként az aktuális tananyagokhoz kapcsolódó szempontok (pl. környezeti kultúra, nyelvhasználat) 

középpontba állítása 
• Egyéni beszámolók (a mőhelynaplók alapján) 
  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Mőhelynapló készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 Félévenként a curriculumhoz illeszkedıen változik és a szakirányi szempontok egyre nagyobb hangsúllyal 
kerülnek elıtérbe 
 
Ajánlott irodalom: 

•  
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BKO 2116 Csoportdinamikai gyakorlatok 

BKOL 2116 Csoportdinamikai gyakorlatok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Az alapvetı csoportfolyamatok megismerése a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával és csoportos 
feladatokon keresztül sajátélményő tapasztalatok szerzése. Mindezek kommunikációs vonatkozásainak 
elemzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató a kurzus során képessé válik a hatékony vezetés kommunikációs eszközeinek megértésére és 
kompetens gyakorlására. 
 
Tematika:   
• Egyén – tömeg – csoport ( S. Freud, LeBon, Durkheim, Bion) 
• A csoportok fajtái. (munkacsoportok, terápiás csoportok, önismereti csoportok, stb.) 
• A csoportok keretei, mőködési sajátosságaik (Rudas János) 
• A csoport fejlıdési fázisai 
• Vezetı és vezetettek. 
• Vezetési stílusok Kurt Lewin nyomán (önismeret kérdıívvel) 
• Vezetı és csoport-hatékonyság (oktató film: Mérei F.: Módszerek) 
• Belbin team-szerepek koncepciója 
• Saját szerep-készségek felmérése. ( Önismereti megközelítése – kérdıívvel.) 
• Team-építési feladatok. 
• Személyes fejlıdés lehetısége a csoportban. 
• Összefoglalás. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Házi dolgozat, referátum 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Belbin, M.: A team – avagy az együttmőködı csoport. Budapest, Edge 2000 Kiadó, 2003. 
• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 347.o. 
• Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Animula, 2000. 287.o 

 
Ajánlott irodalom: 
• Em Griffin: Együtt-lét Budapest, Harmat Kiadó, 2003. 
• Mewaldt,A.- Gailius,Z.:Ifjúsági csoportvezetık gyakorlati kézikönyve Szeged, Nagyító Alapítvány 2005. 
• Rudas János: Javne örökösei Budapest, Lélekben Otthon Kiadó, 2009. 385.o.  
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BKO 2118 Alkalmazott kommunikáció II. (Bevezetés a televíziós mősorkészítésbe) 

BKOL 2118 Alkalmazott kommunikáció II. (Bevezetés a televíziós mősorkészítésbe) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 2117 

BKOL 2117 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A hallgatók megismertetése a profi televíziós mősorkészítéshez szükséges alapfogalmakkal, technikai és 
elméleti ismeretekkel. 
A félév elsı részében a hallgatók megismerik a televíziós stúdióban való munka alapvetı szabályait, a 
szakszavakat, alapfogalmakat és törvényszerőségeket. Ezután megtanulják a technikát kezelni, s a szemeszter 
további része gyakorlással telik, amelyet egy közösen elkészített vizsgaadás zár le. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
 Tematika:  
• A televíziós forgatás menete, alapszabályai. 
• Televíziós alapfogalmak, törvényszerőségek 
• Technikai alapismeretek: a kamera kezelése, funkciói, kameramozgások 
• A vezérlı berendezéseinek használata 
• Ismerkedés a chroma/luma keying fogalmával, folyamatával 
• Világítási alapismeretek, a stúdió fénytechnikája 
• Két fıs beszélgetés levezetése két kamerával 
• Háromszereplıs beszélgetés levezetése három kamerával 
• Az utómunka folyamata 
• Sokszereplıs mősor próbája, bejátszóval, zenei felvezetéssel 
• Beszélgetés rögzítése élı feliratozással, bejátszásokkal, hangaláfestéssel 
• A vizsgamősor forgatókönyvének elkészítése 
• A vizsgamősor fıpróbája 
• Vizsgamősor, jegybeírás 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• vizsgamősor 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
•  -- 
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BKO 2120 Alkalmazott kommunikáció III. (A külsı forgatás gyakorlata) 
BKOL 2120 Alkalmazott kommunikáció III. (A külsı forgatás gyakorlata) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 2118 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyak. jegy. 
Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgaforgatás 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A kurzus célja, hogy a hallgatók az egyetemi stúdión kívül, bármely szabadon választott helyszínen profi 
televíziós forgatást tudjanak végezni, tanári beavatkozás nélkül, amelyet aztán másik szemináriumon 
megvágnak, illetve bejátszóként felhasználhatnak. 
A kurzus elején megismerik a diákok az eltéréseket a stúdióban zajló forgatás és a külsı helyszínen zajló 
felvételek között, majd annak elkészítésének technikáját tanulják meg, s a szemeszter második felében külsı 
helyszíneken való forgatást gyakorolnak. A félév végén, jól elıkészített, kiszkriptelt felvételeket adnak át a 
vágóknak. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:  
• A külsı forgatás alapvetı szabályai (technikai és erkölcsi) 
• A forgatás elıkészítése, kontaktus létesítése a helyszínekkel, személyekkel 
• A külsı helyszínen való felvétel problematikái (világítás, hang) 
• Próbaforgatás az egyetem aulájában 
• Villáminterjúk készítése az egyetem környékén kézikamerával 
• Rövid utcai interjúk felvétele vágóképekkel 
• Egy zenés etőd nyersanyagának felvétele 
• Forgatás egy másik épületben, bevilágítással I. (pl. könyvtár) 
• Forgatás egy másik épületben, bevilágítással II. (pl. céges tárgyaló) 
• Forgatás templomban 
• Szabadon választott téma megkomponálása, felvétele 
• Egy kiadott témalistából húzott téma leforgatása 
• Vizsgaforgatás 
• A vizsgaforgatás felvételének elemzése a stúdióban, jegybeírás 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• vizsgaforgatás 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•   
 
Ajánlott irodalom: 
•  -- 
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BKO 4412 Kutatásmódszertan III. (A médiakutatás alapjai) 
BKOL 4412 Kutatásmódszertan III. (A médiakutatás alapjai) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sztárayné Dr. 
Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a médiakutatások elméleti hátterével, lehetséges 
aspektusaival, módszertanával, valamint hogy a hallgatók megszerezzék a gyakorlati készséget az ilyen jellegő 
kutatások tervezésére, elvégzésére és elemzésére. A kurzus külön hangsúlyt fektet a médiakutatások etikai, 
politikai és jogi szempontjainak tárgyalására. 
A hallgatók gyakorlati feladatok során ismerkednek meg a média különbözı formáinak (televízió, írott és 
online sajtótermékek), valamint az azokban megjelenı hírek elemzésének gyakorlatával.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók képessé válnak arra, hogy a társadalomtudományos kutatás eszközeivel a 
tömegkommunikáció csatornáit, médiumait vizsgálják, a nyert információkat elemezzék, és az elemzések 
eredményeit a szakmai és nem szakmai közönségnek – a prezentáció legújabb eszközeivel – hatékonyan 
kommunikálják. 
 
Tematika: 
� Bevezetı 
� A médiakutatás lehetséges aspektusai 
� Média befogadás 
� Média-kutatások értelmezése I. 
� Média-kutatások értelmezése II. 
� Szabályozási formák, és kutatási következmények – (médiajog) 
� Média-kutatás a gyakorlatban – hírek típusai, pártatlanság, stb. 
� Hírelemzés a televízióban 
� Hírelemzés az újságban 
� Hírelemzés a gyakorlatban I. 
� Hírelemzés a gyakorlatban II. 
� Média-kutatás online 
� Összefoglalás 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Terestyéni Tamás (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény. 

Gondolat, Budapest, 2007 
• Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Jaffa, Budapest, 2006 
• Krippendorf, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai, Balassi Kiadó, Budapest 1996 
• Stokes, Jane: A média- és kultúrakutatás gyakorlata, Gondolat Kiadó, Pécs, 2008 
 
Ajánlott irodalom: 
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BKO 4414 Stúdiógyakorlat 

BKOL 4414 Stúdiógyakorlat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 30 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A média szakirányos hallgatók ismereteinek kiterjesztése a stúdiós munka minden szegmensére, hogy tudásuk 
sokoldalúbb és piacképesebb legyen, valamint alkalmassá váljanak akár a teljesen önálló munkára. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók rotációs rendszerben kipróbálják és alaposan begyakorolják az összes szerepet, amely segítségével 
a csapat egy teljesen profi stábot alkot, s eme tudásáról az internetre felkerülı anyagok elkészítésével tesz 
tanúbizonyságot. 
 
Tematika:  
• A stúdió kiépítésének pontos megismerése, kapcsolási rajzok értelmezése 
• Kábelhasználat a stúdióban (gyenge és erısáram) 
• Különbözı kamerák funkcióinak részletes megismerése 
• Adathordozó eszközök tanulmányozása, tesztelése 
• Analóg és digitális hangpultok használatának elsajátítása 
• Analóg és digitális képvágó pultok használata 
• Részletes fénytechnikai ismeretek 
• Stúdiós mősor/forgatás megszervezése 
• Külsı hang és képfelvételek elkészítése 
• A felvett anyag vágása 
• A tervezett mősor elkészítése 
• Második külsı forgatás 
• A felvett anyag vágása 
• Közös vizsgamősor 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Vizsgamősor készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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BKO 4310 = (BKO 4210) Szervezetszociológia I. 
BKOL 4310 = (BKOL 4210) Szervezetszociológia I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3-3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albert Fruzsina 
Dr. Siba Balázs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
tavasz 

 

Ajánlott félév: 
IV. 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezetszociológia tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezet alapvetı 
szociológiai értelmezésével, a tagság, szabálykövetés, bürokrácia, szervezeti koherencia fogalmával, az ehhez 
köthetı elsıdleges forrásokkal. A cselekvés és kényszer fogalma, a csoport problémafelvetı és megoldó 
képességének elemzésének lehetıségeivel. Rövid betekintést nyújt a kurzus a strukturális rendszerelméletbe, 
ezek között részletesebben kitér Niklas Luhmann kommunikáció, és rendszerfelfogására.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A szervezet alapfogalma,  
• Rendszer, környezet, adaptáció,  
• Tagsággal, szabálykövetéssel kapcsolatos elméletek, a problémamegoldás szervezeti keretek között,  
• Vezetéselméleti ideológiák,  
• Kommunikáció mint a rendszerképzıdés alapja,  
• Példák az önreferenciális szervezetekre,  
• Szervezet mint tudásközösség,  
• Szervezet és a társadalmi tıke kapcsolata,  
• Alapvetı szervezeti alapformák elemzése, belsı differenciáltságuk szempontjából 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
� Szakadát István: Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest, Typotex, 2008. (13-139p.)  
� Charles Perrow: Szervezetszociológia, Budapest, Osiris, 2002. (17-58.p., 133-166.p., 281-295p.) 
� Dombrádi Krisztián: Boldogulás tudásközösségekben, Budapest, Belvedere-KRE., 2009. (5-32p.) 
 
Ajánlott irodalom: 
• Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest, KJK, 2004.  
• W. Richard Scott: Organizations: Rational, Natural and Open Systems,. 5th Edition, Prentice Hall. Kasper 

Reinink 2002 
• Fehér Péter: Tudásmenedzsmentet támogató szervezeti megoldások. In.: Vezetéstudomány 2007/7-8. 11-

21. 
• Jávor, I.: A szervezetszociológia gondolati rendszerei Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 
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BKO 4212  PR I. = BKO 4316 PR I. = 4114 PR I. 
BKOL 4212  PR I. = BKOL 4316 PR I. = 4114 PR I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr. Váradi Ferenc 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

évközi feladat, 
beadandók, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A PR fogalmi meghatározását a PR érvényességi területének kijelölése követi, és elhatárolása a reklámtól, 
illetve a lehetséges szervezeti kommunikációs szinergiák szükségességének felmutatása. A PR 
hagyományainak, fejlıdéstörténetének tárgyalása is a fogalmi értelmezést segíti. A szervezet és környezet 
kapcsolatának bemutatása a PR funkcionális értelmezése felé nyit utat, és eljut az empátia és az „insight” 
szervezeti relevanciáinak tárgyalásához. Az üzenetek kontextusának, egységes rendszerré formálódó, 
kongruens egésszé alakulását követıen a szervezeti kommunikáció hatásmechanizmusait érinti a kurzus, és 
eljut a konkurrenciaviszonyok elemzéséig. A kurzus tárgyalja a részvételre, érdekeltségre építı 
üzenettovábbítást. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 

• A PR fogalma,  
• Rendszer-környezet kapcsolat, társadalmi kontextusok  
• Profitorientált, non-profit, és közéleti kontextusok, 
• PR brief fogalma, értelmezése, 
• Kampány management alapjai, produkciók, stratégiaalkotás.  
• Célcsoport meghatározás  
• Konkurrencia elemzés Issues management.  
• PR és az újmédia, technikák, produkciók  
• Új média és a részvétel: web2-es technikák az üzenettovábbításban.  

Katalizátorok: üzenetterjesztés érdekeltségre, és részvételre építı technikái.  
A PR és a hálózatok. 

     
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• évközi feladatok elkészítése, sikeres ZH, félévközi projekt elkészítése 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Malcolm Gladwell: Fordulópont (Tipping Point), Budapest, HVG könyvek, 2007. (7-91.p.)  
• Charles Perrow: Szervezetszociológia, Budapest, Osiris, 2002. (A hálózatól: 208-224p.) 
• Nyárádi Gáborné-Szeles Péter: Public Relations I., Perfekt, (83-208p.) 
 
Ajánlott irodalom: 
• Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, W. Richard Scott: Public Relations, Strategies and Tactics (9th 

Edition), Allyn & Bacon; 9 edition 2008. 
• Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Glen T. Cameron: Essentials of Public Relations, 

Addison-Wesley Educational Publ. Inc. 2001.  
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BKO 4210/BKO 4211 Szervezetszociológia I.-II. 

BKOL 4210/BKOL 4211 Szervezetszociológia I.-II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3-3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 4210 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

kollokvium 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albert Fruzsina 
Dr. Siba Balázs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
tavasz 

 

Ajánlott félév: 
IV. 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezetszociológia tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezet alapvetı 
szociológiai értelmezésével, a tagság, szabálykövetés, bürokrácia, szervezeti koherencia fogalmával, az ehhez 
köthetı elsıdleges forrásokkal. A cselekvés és kényszer fogalma, a csoport problémafelvetı és megoldó 
képességének elemzésének lehetıségeivel. Rövid betekintést nyújt a kurzus a strukturális rendszerelméletbe, 
ezek között részletesebben kitér Niklas Luhmann kommunikáció, és rendszerfelfogására.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A szervezet alapfogalma,  
• Rendszer, környezet, adaptáció,  
• Tagsággal, szabálykövetéssel kapcsolatos elméletek, a problémamegoldás szervezeti keretek között,  
• Vezetéselméleti ideológiák,  
• Kommunikáció mint a rendszerképzıdés alapja,  
• Példák az önreferenciális szervezetekre,  
• Szervezet mint tudásközösség,  
• Szervezet és a társadalmi tıke kapcsolata,  
• Alapvetı szervezeti alapformák elemzése, belsı differenciáltságuk szempontjából 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
� Szakadát István: Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest, Typotex, 2008. (13-139p.)  
� Charles Perrow: Szervezetszociológia, Budapest, Osiris, 2002. (17-58.p., 133-166.p., 281-295p.) 
� Dombrádi Krisztián: Boldogulás tudásközösségekben, Budapest, Belvedere-KRE., 2009. (5-32p.) 
 
Ajánlott irodalom: 
• Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest, KJK, 2004.  
• W. Richard Scott: Organizations: Rational, Natural and Open Systems,. 5th Edition, Prentice Hall. Kasper 

Reinink 2002 
• Fehér Péter: Tudásmenedzsmentet támogató szervezeti megoldások. In.: Vezetéstudomány 2007/7-8. 11-

21. 
• Jávor, I.: A szervezetszociológia gondolati rendszerei Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 
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BKO 4110 és BKO 4111 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I-II. 
BKOL 4110 és BKOL 4111 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények I-II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés 
módja: 
vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
szakirányon 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ısz és 
tavasz 

 Ajánlott félév: 
4.-5. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli v. 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók betekintést nyerhetnek a legfontosabb nemzetközi szervezetek világába. A 
kurzus értelmezi és elemzi a nemzetközi szervezetek jogi státuszát, valamint tevékenységi körük 
lehetıségeit a mai nemzetközi rendszer keretei között 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

 

I. Nemzetközi kapcsolatok és intézmények 1.  

Az EU és intézményei, az IGO-k és a szupranacionális nemzetközi szervezetek  
A mára állandósult nemzetközi szervezetek és intézményeik létrejötte a nemzetállamok kialakulásához 
köthetı, amelynek folyamata a 19. századra nyúlik vissza. Az 1. világháború után felgyorsult fejlıdésük, 
egyre gyarapodtak, rendszerbe szervezıdtek, jelentıségük pedig megnövekedett. 
Definíció: A nemzetközi szervezetek az államközi együttmőködés olyan formái, amelyek nemzetközi 
szerzıdéssel jönnek létre, állandó szervezeti struktúrával, valamint nemzetközi jogalanyisággal 
rendelkeznek.  
Céljaik és funkcióik alapján lehetnek egyetemes és zárt szervezetek (tagságuk, feladataik, felelısségük az 
egész világra kiterjed), kormányközi vagy szupranacionális szervezetek (kormányközi megállapodások 
útján jönnek létre). 
 

I.1. EU (Európai Unió – European Union) 
 

Intézményei:  
Európai Tanács (European Council) 
Miniszterek Tanácsa (Council of Ministers) 
Európai Bizottság (European Commission) 
Európai Parlament (European Parliament) 
Európai Közösségek Bírósága 
Az európai integráció története (szerzıdések lényege) 
Az EU jelképei (zászló, himnusz, jelmondat) és felépítése általában (Lisszaboni szerzıdés szerepe, 
fıképviselı, Bíróságok, Számvevıszék 
Bıvítés, csatlakozási folyamat, Koppenhágai kritériumok (tagállamok, tagjelölt államok) 
Közösségi jog, jogforrások rendszere (ez alternatív, kihagyható) 
Monetáris rendszer, az euró 
A négy alapszabadság 

 
I.2. IGO-k (International Governmental Organizations) és szupranacionális szervezetek 
IGO-k:  

Nemzetközi-, kormányközi szervezetek 
Bizonyos területeken nemzetközi érdekeknek megfelelıen kormányzati szinten létrehozott 
szervezetek, ahol a közös munka koordinálására nemzetközi vezetıséget állítanak fel a tagországok 
képviselıi közül. 
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pl. ENSZ különbözı szervezetei, pl. World Health Organization (WHO), UNESCO, de ugyancsak 
ezek közé sorolhatjuk: WTO (World Tourist Organization), European Tourist Comission (ETC), 
World Bank, OECD, NAFTA. 

 
ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete – United Nations Organisation) 

fıbb szervei: Közgyőlés, Biztonsági tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, 
Titkárság, Nemzetközi Bíróság 
szakosított intézményei (Alapokmány 57. cikkely): 
UNESCO (ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 
WHO (Egészségügyi Világszervezet – World Health Organisation) 
UPU (Egyetemes Posta Egyesület – Universal Postal Union) 
FAO (Élelmezésügyi és Mezıgazdasági Szervezet – Food and Agricultural Organisation) 
WMO (Meteorológiai Világszervezet – World Meteorological Organization) 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség – International Atomic Energy Agency) 
IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társaság – International Development Association) 
IFC (Nemzetközi Finanszírozási Társaság – International Finance Corporation) 
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organisation) 
ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület – International Telecommunication Union) 
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – International Maritime Organisation) 
IBRD (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank – International Bank for Reconstruction and 
Development) 
IMF (Nemzetközi Valutaalap – International Monetary Fund) 
WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete – World Intellectual Property Organisation) 

 
EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet – Organization for Security and 

Cooperation in Europe) 
Fıbb szervei: csúcstalálkozók, felülvizsgálati találkozók, miniszteri tanács (politikai csúcsszerv), 
vezetı tanács (elıkészítı és végrehajtó szerv), állandó tanács (napi feladatvégzés), biztonsági 
együttmőködési fórum, parlamenti közgyőlés, békéltetı és választott bíróság, demokratikus 
intézmények és emberi jogok irodája    

 
NATO (Észak-atlanti Szövetség Szervezete – North Atlantic Treaty Organization) 

Fıbb intézményei: Észak-atlanti Tanács, Védelmi Tervezı Bizottság, Atomtervezı Csoport, Fıtitkár, 
Titkárság, Katonai Bizottság, Euro-atlanti Partnerségi Tanács   

 
 

II. Nemzetközi kapcsolatok és intézmények II: Nemzetközi egyházi kapcsolatok és az INGO-k 
 

Egyházi regionális és világszervezetek 
Református Egyházak Világközössége (WCRC): www.wcrc.ch 
Református Egyházak Világközösségének Európai Régiója: www.warc-europe.org 
Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE/CPCE): www.leuenberg.net 
EPEK Dél-kelet Európai Régió 
Eurodiakónai: http://www.eurodiaconia.org/ 
Európai Egyházak Konferenciája (CEC): www.cec-kek.org 
Egyházak Világtanácsa (WCC): www.oikumene.org 
IAPCHE (International Association for the Promotion of Christian Higher Education) 
www.iapche.org 

 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Prandler Árpád – Blahó András (szerk.): Nemzetközi szervezetek és intézmények, Budapest, Aula, 

2001 
• Official publications of the EC. ; www.europa.eu.int 
• Horváth, Z.: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyőlés. 2002. 
• 250 MCQ on Europe – An SFE edition, 2001 Brussels 
• Az ENSZ és az EU együttmőködése, Magyar ENSZ Társaság, 2003 

Ajánlott irodalom: 
• Az ENSZ és a NATO, Magyar ENSZ Társaság, 2002 
• Kofi Annan: „Mi a népek” – az ENSZ szerepe a 21. században, Magyar ENSZ Társaság, 2000 

 
 
 
 

BKO  3111 Családi kommunikáció 
BKOL  3111 Családi kommunikáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
I. vagy  III.  

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Korszerő szemléletet közvetíteni a családról, a kommunikáció kialakulásának primér színterérıl, amelynek 
összetett pszichodinamikai erıterében tanuljuk és gyakoroljuk a közvetlen emberi kommunikációt. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, leírása, kompetenciák, készségek: 
Korszerő szemléletet közvetíteni a családról, a kommunikáció kialakulásának primér színterérıl, amelynek 
összetett pszichodinamikai erıterében tanuljuk és gyakoroljuk a közvetlen emberi kommunikációt. 
 
Tematika: 
• A család mint az egyén támogató rendszere. 
• A család rendszerszemlélete. 
• Szerepek és szerepviselkedések a családban (Buda B.). 
• A szocializáció kommunikációt fejlesztı közege (Bagdy E.) 
• A kommunikáció változása az életciklusok folyamán (Komlósi P.) 
• Krízis-kommunikáció (Hajduska M.)  
• Zavarok és diszfunkciók a családi kommunikációban (double-bind). 
• Az agressziókezelés kommunikációs sajátosságai (P. Evans) 
• A szeretet-kommunikáció sajátosságai. (Chapman, Fromm) 
• Konfliktuskezelés, egyezkedés (Cseh-Szombathy L.) 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Budapest, Gondolat, 1989, 1997. 
• Chapman, Gary: Egymásra hangolva, Budapest, Harmat Kiadó, 2001. 
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• Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatása az egyénre. In.: Gerevich J. (szerk.): Közösségi 
mentálhigiéné, Budapest Animula Kiadó, 2001.13-51.o.  

Ajánlott irodalom: 
• Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 
• Berne, Eric.: Emberi játszmák, Budapest Gondolat, 1984. 
• Chapman,G.: Családi összhangzattan. Budapest, Harmat, 2003. 
• Chapman, G.: A szeretet másik arca – a harag. Budapest, Harmat Kiadó, 2005. 
• Fromm, Erich.: A szeretet mővészete Budapest, Helikon, 2001. 
• Gyökössy Endre: Nem jó az embernek egyedül Budapest, Református Zsinat, 1986. 
• Evans, Patricia: Szavakkal verve. Szóbeli erıszak a párkapcsolatban Budapest, Háttér – NANE K. 2004, 
• Forward, Susan: Mérgezı szülık. Budapest, Háttér Kiadó, 2000. 

 
 
 

BKO  3112 Újságírási gyakorlatok 
BKOL  3112 Újságírási gyakorlatok 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. vagy  
IV.  

Értékelés 
módszere: 
beadandók 
elkészítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
  
A tantárgy célja, leírása, kompetenciák, készségek: 
Mindazok számára, akik a nyomtatott sajtóban kívánnak elhelyezkedni, illetve azon média szakos 
hallgatóknak, akik mélyebben akarnak megismerkedni az újságírás gyakorlatával lehetıséget kívánunk 
biztosítani arra, hogy egyetemi keretek között szerezzenek gyakorlatot. 
 
 
A tantárgy tematikája: 
A hallgatók számára az újságírás különbözı mőfajainak – 

riport,  
interjú,  
publicisztika – gyakorlására biztosítunk lehetıséget 

 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• beadandók sikeres elkészítése 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bernáth László (szerk.): Bevezetés a mőfajismeretbe. Dialóg Campus Kiadó, 2008, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 

•   
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BKO 3113 Rádiós mősorkészítés 
BKOL 3113 Rádiós mősorkészítés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács 
GergelyBotond 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A kötelezı szemináriumon elsajátított ismeretek mélyítése, több helyzetgyakorlattal, több technikai ismeret 
átadásával. 
A kurzus elején az eddigi tudás felfrissítésével, összegzésével a legtöbb mőfajban próbamősort készítenek a 
diákok, alaposan megismerik a technikai berendezések minden funkcióját, majd a gyakorlat végén megvágják 
utómunkában. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, leírása, kompetenciák, készségek: 
A kötelezı szemináriumon elsajátított ismeretek mélyítése, több helyzetgyakorlattal, több technikai ismeret 
átadásával. 
 
Tematika:  
• Ismétlés, az ismeretek összefoglalása, felelevenítése 
• A berendezések használatának bıvebb megismerése 
• Beszédtechnikai gyakorlatok 
• Hírblokk készítése 
• Tudósítás elkészítése (külsı óra) 
• Riportmősor készítése 
• Krónika-szimuláció 
• Magazinmősor szabadon választott témában 
• Magazinmősor kötött témában 
• Rádiós jegyzetek írása, felolvasása 
• Szignálkészítés, reklámszpot-készítés 
• Hangjáték elıkészítése 
• Hangjáték felvétele 
• Vágás, utómunka 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres vizsgamősor elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eszenyi Miklós: Hogyan lehetsz rádiós? Bevezetés a rádiós újságírásba, Miskolc, Fashion Team, 2000. 
• Vékássy László: Gondolatok a riporteri, mősorvezetıi magatartás néhány pályakövetelményéhez, 

Budapest, Magyar Rádió 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO  3114 Televíziós mősorkészítés 
BKOL 3114 Televíziós mősorkészítés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács 
GergelyBotond 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A HEFOP pályázaton nyert televízió stúdióban lehetıséget biztosítunk hallgatóinknak arra, hogy a rádiós 
mősorkészítést a tervtıl az adáskész anyag elkészítéséig gyakorolhassák. 
 
 
Tematika: 
 
A televíziós mősorkészítés egyetemi stúdióbeli gyakorlása 
 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres vizsgamősor elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
 

 
 
 

BKO  3115 Internet és multimédiamősorok készítése 
BKOL 3115  Internet és multimédiamősorok készítése 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr.Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. v.V. 

Értékelés 
módszere: 

blogírás, készítés 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 A tantárgy célja, leírása, kompetenciák, készségek: 
Az internetes újságírás és multimédia tartalomkészítés terén elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A 
kurzus során a hallgatók portált, blogot, vagy más internetes tartalomtípust készítenek az oktatóval egyeztetett 
mőfajban és témában.  
 
Tematika: 
 
Internetes- és multimédia mősorkészítés egyetemi számítógépes laborbeli gyakorlása 
 
 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• blogírás,  szerkesztés 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Kötelezı irodalom: 
• Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás Budapest, Elektromédia Kiadó, 2009. 
• László Turi (ed.): 21st Century Journalism Budapest, Ringier, 2007. 
• Ropolyi László: Az internet természete. Typotex Kiadó, 2006, Budapest.  
• Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, 2003, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
 

 
 

BKO  3116 Forgatókönyvírás 
BKOL 3116 Forgatókönyvírás 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak. jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. v. V. 

Értékelés 
módszere: 

forgatókönyv 
írása 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  A hallgatók a forgatókönyvírást kialakulásának folyamatában és az Elképzelt filmhez/mősorhoz való 
viszonyában; összefüggésekben ismerjék meg a filmkészítés alapjául szolgáló sajátos írói tevékenységet, 
ismereteket szerezzenek a filmi ábrázolásmód változatos szemléleti és stiláris lehetıségeirıl, - gyakorlati 
ismeretekre tegyenek szert a forgatókönyvírásban 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók a forgatókönyvírást kialakulásának folyamatában és az Elképzelt filmhez/mősorhoz való 
viszonyában; összefüggésekben ismerjék meg a filmkészítés alapjául szolgáló sajátos írói tevékenységet, 
ismereteket szerezzenek a filmi ábrázolásmód változatos szemléleti és stiláris lehetıségeirıl, - gyakorlati 
ismeretekre tegyenek szert a forgatókönyvírásban. 
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Tematika: 
• A kezdetek: filmötlet, filmnovella, filmszinopszis.  
• A forgatókönyv jelentısége: funkciója az alkotói és a gyártási tevékenység szempontjából.  
• Szükség van-e az íróra? (Író, vagy filmíró?)  
• Az irodalmi forgatókönyv tartalmi és formai ismérvei. Forgatókönyv típusok. Hányszor és miért írják át a 

forgatókönyvet? 
• Az irodalmi alkotások játékfilmes adaptációjának elınyei és buktatói.  
• Munkamegosztás a forgatókönyvírásban: téma, történet, cselekmény, jelenetezés, 
• jellemek összehangolása. 
• A forgatókönyv drámai, vagy epikus konstrukciója. (feszültség, vagy atmoszféra?) 
• A dramaturg szerepe a forgatókönyvírás közben – és a film további alakulásában. 
• A technikai forgatókönyv formai ismérvei és jelentısége 
• A klasszikus elbeszélésmód: a hollywoodi példa 
• A mővészfilmes elbeszélésmód. (objektivitás, szubjektivitás, szerzıiség). 
• A történelmi materialista elbeszélésmód: az elbeszélés, mint retorika 
• A stílusközpontú film: a költıi narráció. 
• Dokumentum és fikció a játékfilmben: a forgatókönyv és az improvizáció viszonya. Dokumentum-realista 

játékfilm filmek; Dogma filmek. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• forgatókönyv készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
1. Kriegler Gábor: Hogyan írjunk TV sorozatot? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 
2. Sidney Lumet: Hogyan készül a film? Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997. 
3. David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Bíró Yvette: A hetedik mővészet Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 
• Képkorszak Szöveggyőjtemény a mozgókép kultúra és a médiaismeret oktatásához, Budapest Korona 

Kiadó, 1998. 
• Robert Bresson: Feljegyzések a filmmővészetrıl Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 
 

 
 
 
 

BKO  3117 A rituális és a szakrális antropológiája 
BKOL 3117 A rituális és a szakrális antropológiája 

 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lovász Irén 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. v. V. 

Értékelés 
módszere: 

sikeres ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A rítussal, rituálissal és szakrálissal foglalkozó társadalomtudományi elméletek áttekintése. A szociológia, 
antropológia, vallástörténeti leírások áttekintése után esettanulmányokkal, leírásokkal is megismerkednek. 
 
Tematika: 
• A rítusról. Tudománytörténeti áttekintés (Durkheim, Mauss, Eliade).  
• A ritualizáció fogalma a társadalomtudományokban.  
• A rítusok antropológiája: Arnold von Gennep: Az átmenet rítusai.  
• A rítusok antropológiája: Victor Turner: A rituális folyamat.  
• A rituális és rítus értelmezése a különbözı vallásokban.  
• Esetleírások: a rituális esetei.  
• A szakrális antropológiája: tudománytörténeti áttekintés.  
• A szakrális fogalma, értelmezése.  
• A szent és a szakrális.  
• A szakrális létmódjai: A vallási élmény (mutatkozás).  
• A szakrális megismerési módjai: vallási tapasztalat, szimbólum, hagyomány és emlékezet.  
• A szakralitás arcai – esettanulmányok.  
• A szakrális esetei – esettanulmányok.  
• Összefoglalás, a rituális és a szakrális 
  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Berger, Peter: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió. In Korpics-Szilczl: Szakrális kommunikáció 

Budapest, Typotex, 2007. 
• Clifford, Geertz: Az Ethosz, a világkép és a szent szimbólumok elemzése In uı: Az értelmezés hatalma 

Budapest, Századvég Kiadó, 1994. 
• Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái Budapest, L’Harmattan, 2002. 
• Gargani, Aldo: Vallási tapasztalat mint esemény és értelmezés. In.: Korpics-Szilczl: Szakrális 

kommunikáció. A szakrális mutatkozása Budapest, Typpotex Kiadó, 2007. 
• Van Gennep, Arnold: Az átmenet rítusai Budapest, L’Harmattan, 2007. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Korpics-P.Szilczl: Miért szakrális, miért kommunikáció? In.: Korpics-Szilczl: Szakrális kommunikáció. 

Typotex, 2007. 
• Trias, Eugenio: Gondolatok a vallásról: A szimbólum és a szentség. In.: Korpics-Szilczl:  Szakrális 

kommunikáció. A szakrális mutatkozása Budapest, Typpotex Kiadó, 2007. 
• Turner, Victor: A rituális folyamat Budapest, Osiris, 2006. 
• Van Leuew, Gerardus: A vallás fenomenológiája Budapest, Osiris, 2001. 
• Voigt Vilmos: A vallási élmény története Budapest, Timp Kiadó, 2004. 
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BKO 3118 Világgazdaságtan és Magyarország külgazdasági kapcsolatai 
BKOL 3118 Világgazdaságtan és Magyarország külgazdasági kapcsolatai 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
választható szakmai 

ism. 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
beadandó 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa azokat a történelmi változásokat, amelyek a modern értelemben vett 
világgazdaság kialakulásához vezettek. Áttekinti a Nyugat meghatározó szerepét, és azokat a konfliktus-
rendszereket, amelyek a világ nyugatosodása nyomán létrejöttek. Elemzi a szocializmus rendszerének 
világgazdasági összefüggéseit, és áttekintést ad a globalizáció komplex társadalmi-gazdasági és ökológiai 
következményeirıl és ennek kezelését célzó világmérető koordinációs mechanizmusokról. Áttekinti a magyar 
gazdaság globális integrációjának folyamatát. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• A világgazdaság kialakulásának történeti feltételei.  
• A nyugatias modernitás lét-szervezıdési módja.  
• A centrum-periféria, a West és a Rest.  
• A nyugatias modernitás alap-dilemmái a XX. Század elsı évtizedeiben.  
• A globalitás lét-szervezıdési módja.  
• A globális hatalmi rendszer intézményei  
• A Bretton Woods-i intézményrendszer.  
• A szocializmus rendszerének világgazdasági háttere.  
• A kelet-európai rendszerváltás világgazdasági feltételei.  
• A Washingtoni Konszenzus intézményrendszere.  
• A globális tıke-áramlások hatalom-szerkezete.  
• Kína globális szerepének átalakulása.  
• A 2008-2009-es globális válság anatómiája.  
• A magyar gazdaság globális integrációja.  
• A globális rendszer jövı-perspektívái 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres beadandó készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bogár László: Magyarország és a globalizáció Budapest Osiris Kiadó 2003.  

Ajánlott irodalom: 
• Práger László: A világgazdaság és Magyarország a XXI. Század elején Budapest, Unió Kiadó, 2003.  
• Práger László: A globális gazdaságon innen és túl. Budapest, Aula Kiadó 2008. 
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BKO 3119 Szervezeti magatartástudomány 
BKOL 3119 Szervezeti magatartástudomány 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
ısz 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A szervezeti magatartástudomány célja, hogy a szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés és vezetés-elmélet, 
továbbá a humán erıforrásgazdálkodás számára fontos magatartástudományi ismereteket átadja, és gyakorlati 
alkalmazásukra felkészítsen. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus ismerteteti és elemzi a szervezeti viselkedés  tanulási folyamatait,  a az attitőd és moti-
vációelméleteket, a csoportdinamikai folyamatokat, döntési és stresszkezelı magatartást, a személyek 
magatartását a csoportintegráció folyamatában. 
 
Tematika: 
• Bevezetı: a magatartástudomány és az alkalmazott ágai 
• A szervezeti magatartásról általában 
• A szervezeti magatartás rendszerelméleti megközelítésben.  A Human Relations Mozgalom 
• A menedzseri magtartás 
• Tanulás és észlelés a szervezetben 
• Személyiségi tényezık, attitődök, munkaattitődök,  
• A motiváció és a szervezeti magatartás,  az eqitás elmélet, a zexpektancia teória és a participatív 

menedzsment     Attribuciós  elmélet és a motiváció 
• Csoportdinamika  Csoportformálódás, csoportfejlıdés és  csoportteljesítmény 
• Csoportközi interakciók 
• A csoportvezetıi magtartás : a kontingencia teoria,  a path-goal teoria, és Vroom-Yetton-Jago model 
• Hatalom, politika. Konfliktus a csoportban Személyközi kommunikáció a szervezetben 
• Szervezeti magatartás és személyiségfejlesztés- Stresszmenedzsment 
• Szervezeti változás és fejlıdés magatartástényezıi 
• Szervezeti kultúra és szervezeti magatartás; Összefoglalás 
  
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kopp- Buda- Nagy: Magatartástudományok Budaprest, Medicína Kiadó, 2001. 
• Moorhead- Griffin: Organizational Behavior Houghton, Mifflin, 1992. 
 
Ajánlott irodalom: 
•  
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BKO 3120 Projektmenedzsment 
BKOL 3120 Projektmenedzsment 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
dr. Sepsi Enikı 
dr. Sütheı Péter 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

projektfeladat 
elkészítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
  A projektciklusmenedzsment tárgy célja hogy a hallgató elméleti és gyakorlati jártasságot szerezzen 
pályázatírás, projektszervezés, vezetés és lebonyolítás terén.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A projekt, mint idı-és költség korlátok között mőködı, célvezérelt, kiemelt elkötelezettséggel, de eltérı 
tudással bíró erıforrások egy alkalommal megvalósuló csapatmunkája.  

• Indítási teendık: felhívás, témaötlet kidolgozása, projektvázlat elkészítése, partnerkeresés, konzorcium 
elızetes létrehozása (lásd késıbb) .  

• Projektindítás: projektvázlat, összefoglaló ismertetés.  
• Projektcél; terjesztési stratégia.  
• Hatás, partnerek, szándéknyilatkozatok, partnerkapcsolat jellege (kinek mi a feladata a projektben).  
• Projektindítás.  
• Projekt szervezése, menedzsment, munkaterv, ellenırzési pontok. 
• Dokumentációk (kézikönyvek, oktatási segédletek stb.).  
• Projektköltségvetés elemei.  
• Induló megbeszélés (kick-off meeting). Workshop, tréning.  
• A munka ütemezése, találkozók kijelölése, kapcsolattartás módja, konzorciumi egyeztetések tervezése, 

eszközbeszerzések, stb.  
• Futamidıtıl függı munkatalálkozó, review értekezlet(ek) TIP (technológia implemetációs terv 

részletes kidolgozása).  
• Befejezés, projektzáró ülés, esetleges korrekciók, honorok kifizetése. 

Follow-up tevékenységek (programonként változhat, pl. projektzárás után további 3 évig kötelezettség 
disszeminációs tevékenységre).  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• projektfeladat elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hobbs, Peter: Projektmenedzsment,  Budapest, Scolar, 2011. ISBN:978-963-244-244-0 
• Lázár Imre: A projektciklusmenedzsment alapjai, egyetemi jegyzet, 2004 

Ajánlott irodalom: 
• Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, Aula,  2001. ISBN:963-9345-50-4 
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BKO  3121 Egyházi sajtó és média 
BKOL 3121 Egyházi sajtó és média 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak. jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs. Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
   A tantárgy az érdeklıdı hallgatók számáéra lehetıséget biztosít arra, hogy megismerjék az egyházi sajtó és 
média jellemzı elemeit, fıként sajtó-elemzési gyakorlatok és technikák gyakorlati alkalmazásán keresztül.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
  A tantárgy az érdeklıdı hallgatók számáéra lehetıséget biztosít arra, hogy megismerjék az egyházi sajtó és 
média jellemzı elemeit, fıként sajtó-elemzési gyakorlatok és technikák gyakorlati alkalmazásán keresztül.  
 
Tematika: 
• Egyház és média;  
• Nyomtatott egyházi sajtó;  
• Egyházi rádiók, rádió az egyházban;  
• Egyházi televíziók, televízió az egyházban;  
• Egyház a világhálón;  
• Az egyházi média a 21. században  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Hamp Gábor-Szıllıssy Ágnes (szerk.): Egyház és kommunikáció Budapest, MPRF-Balassi, 2000. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Aczél Petra: Mi azonban…Gondolatok médiáról, az egyház kampányairól, a megtalált közösségrıl Vigilia 

2008/9. 
• Bognár Bulcsú: Vallás, egyház és média kapcsolata Vigilia 2008/9. 
• A kereszténység jelene és jövıje, Tallózás külföldi lapokban, In: Távlatok, 2008/82.3. 
• Tomka Miklós: Az egyházak és a média, In: Távlatok, 33/12–24. 
• Sasvári Szilárd, Keresztény értékek megjelenítése a magyar médiában, In: Távlatok, 2008/2, 70-76. 
• Szakrális kommunikáció, szerk, KORPICS Márta – P. SZILCZL Dóra, Társadalmi kommunikáció sorozat, 

Typotex Kiadó, 2007. 
• Radnóti Katalin, Média – távlatok, In: Távlatok, 2001/1. 
• Vég Adrienn, (Ige)hirdetés és reklám(vallás), In: Távlatok, 2001/2, 252-260. 
• P. Szilczl Dóra, Hitelesség és tanúságtevés, In: Távlatok, 2001/2, 261-265. 
• Lázár Kovács Ákos, Az Egyház médiafogsága, In: Távlatok, 2001/3, 395-404. 
• Szabó Ferenc, Az egyházi sajtóról egyházi szempontból, In: Egyház és kommunikáció, szerk, Hamp Gábor 

és Szöllısy Ágnes, Balassi, 2000. 
• Szekfő András: Az egyház képe az egyházi és a nem egyházi sajtóban, uo. 
• Tamás Pál: Az egyház mozgástereirıl a társadalmi nyilvánosságban, uo. 
• Horvát János: Kell-e reklámozni az egyházat?, uo. 
• Schermann Rudolf: Az egyház belsı nyilvánosságáról, uo. 
• Tomka Miklós, Egyház és kommunikáció/Mely rétegekkel kommunikál a magyar egyház?, In: Európai 

szemmel, 1996/4. 
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BKO  3122 Kommunikáció és  médiatörténet III. (Sajtótörténeti esettanulmányok) 

BKOL  3122 Kommunikáció és  médiatörténet III. (Sajtótörténeti esettanulmányok) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak. jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs. Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
    A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a második világháború utáni magyar sajtótörténet eseményeirıl. A 
hallgatók önálló kutatást is végezve megismerhetik az irányított magyar sajtó jellemzıit. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
   A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a második világháború utáni magyar sajtótörténet eseményeirıl. A 
hallgatók önálló kutatást is végezve megismerhetik az irányított magyar sajtó jellemzıit. 
 
 
Tematika: 
• A magyar sajtó jogi szabályozása 1945 után;  
• Pártlapok 1944 és 1948 között;  
• Az egyhangúsított sajtó 1948-1956; 3. 1956 sajtója;  
• Kádár-korszak politikai és kulturális sajtója;  
• Vicclapok és karikatúra 1945-1989;  
• Tájékoztatás és cenzúra;  
• Egyházak és a sajtó – egyházi sajtó 1945 után;  
• Újságírói hivatás a második világháború után 
   
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest, MUOSZ, 2001. 
• Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna Könyvek, 2006, Budapest. 
• Bajomi-Lázár Péter (szerk.): Magyar médiatörténet a késı Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémiai 

Kiadó, 2005, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Cseh Gergı Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és 

cenzúra Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
• Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Budapest, napvilág Kiadó, 2004. 
• www.1000ev.hu  
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BKO  3123 Multimédia az oktatásban 
BKOL 3123 Multimédia az oktatásban 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak. jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Váradi Ferenc 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 

mikrotanítás 
bem. 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
     A kurzus elején megismerik a hallgatók a multimédia fogalmát, majd különbözı példák láttán saját maguk 
is bemutatnak társaiknak multimédiás rendszereket, majd egy mikrotanítást mutatnak be a szemeszter 
zárásaképpen. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
  A kommunikáció és egyéb tanár szakos diákok megismertetése a multimédia világával, az új 
oktatástechnológiai rendszerek bemutatása. 
 
Tematika: 
• Mit jelent a multimédia 
• A multimédia megjelenése az oktatásban 
• A különbözı audiovizuális eszközök használata, azok alkalmazása tanórán 
• Az interaktív tábla használata 
• Multimédiás oktatási csomagok bemutatása I. 
• Multimédiás oktatási csomagok bemutatása II. 
• Stratégiai játékok a történelemoktatásban (elmélet) 
• Stratégiai játékok a történelemoktatásban (gyakorlat) 
• Tanulói prezentációk I. 
• Tanulói prezentációk II. 
• Tanulói prezentációk III. 
• Tanulói prezentációk IV. 
• Mikrotanítások I. 
• Mikrotanítások II., jegybeírás 
 
     
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• mikrotanítás bemutatása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Oktatás-informatikai Konferencia: tanulmánykötet; Budapest, ELTE Eötvös K., 2009. 
• Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere, HVG Kiadó, 2010. 
• Garr Reynolds: PreZENtáció, HVG Kiadó, 2009. 
• A Modern Iskola és a Kreatív kurrens számai. 
• Oktatás-informatikai Konferencia: tanulmánykötet; Budapest, ELTE Eötvös  K., 2009. 
• Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv, Alexandra, 2007. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO  3129 Környezeti antropológia 
BKOL 3129 Környezeti antropológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak. jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
teszt/ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
    A féléves kurzus a humán ökológia, környezeti antropológia és az interdiszciplináris  tekintetben kapcsolódó 
környezettudományokat vizsgálja antropológiai nézıpontból.   
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
  Célja, hogy a környezeti felelıségtudatot, és szemléleti keretet antropológiai mélységben alapozza meg, és a 
környezetérzékeny látásmódot, és etikus magatartást készségszintre emelje.  
 
Tematika: 
• Bevezetı a humán ökológiába.  
• A környezeti antropológia története 
• A környezeti determinizmus és környezeti posszibilizmus 
• Neoevolúciós iskola 
• Kulturális materializmus és az ökológiai antropológia 
• Marvin Harris, Andrew Vayda, Roy Rapoport 
• Városökológia: a Chicago School 
• Evolúciós pszichológia és a környezetlélektan kérdései  
• Kulturális geográfia, Humán geográfia.  
• A szakrális földrajz kérdései.  
• A Táj és Lélek: Jung, Leuner, Hamvas Béla Öt géniusz. 
• A néprajz és a környezet antropológia Az ártéri gazdálkodás lételméleti kérdései.  
• A folklór tájlélektana.  
• Táj a képzımővészetben: Nagybánya, Hollósy Simon, az Alföldi iskola, és Csontváry.  
• Táj a filmben: Dovzsenko, Vertov, Szıts, és Sára.  
• Épített tájak és tájépítészet.  
 
     
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres teszt//ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Lázár Imre: A humán ökológia láthatára Apor Vilmos Fıiskola 1999. jegyzet  

 
Ajánlott irodalom: 
• Andrásfalvy Bertalan: Duna mente ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés 

befejezéséig. Szekszárd, 1975. 
• The Dictionary of Human geography Blackwell Pbl edsJohnston/Watts/Pratt,/Gregory 
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BKO 3125 Médiagazdaságtan  II.  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 00 

Kredit: 
2  

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Bence 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ism. 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a reklám kampányok tervezésének alapvetı eljárásaival. 
Megismerjék a média használati adatbázisok használatát, jártasságot szerezzenek egyszerőbb média 
szórástervek tervezésében. A tantárgy céljai közé tartozik továbbá az is, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 
ügynökségi munka folyamatával, a kampányok adminisztrációja során követett eljárásokkal. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A Média ügynökségek felépítése és mőködése.  
• A rendelkezésre álló médiás információforrások.  
• Az alapvetı média használati mutató számok értelmezése.  
• A média brief.  
• A stratégiai tervezés folyamata.  
• Taktikai tervezés TV.  
• Taktikai tervezés non TV.  
• Post buy analízis.  
• A média vásárlás folyamata.  
• Kampányértékelés és prezentálás az ügyfélnek.  
• Csoport munka saját projekten.  
• Csoport munka saját projekten.  
• A projektek prezentálása és értékelése.  
• A projektek prezentálása és értékelése 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• Projekt készítése csoportmunkával 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye 2.0 – A hatékony médiatervezés és –vásárlás kézikönyve 

Budapest, Mrs. White Media Consulting Kft. És a MediaSpirit Consulting Kft.2006.  
• Médiatervezés a reklámban Budapest, Aula Kiadó 2000. 
 
Ajánlott irodalom: 
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BKO 3133 = BKO 4123 Diplomáciatörténet, nemzetközi protokoll és etikett 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 00 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kurucz György 
 

Tantárgy besorolása: 
 

választható szakmai 
ismeret 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A viselkedéskultúra ismeretére alapozva a szakirány hallgatóit megismerteti a nemzetközi diplomáciai, üzleti 
és egyházi élet és kapcsolatok protokolláris aspektusaival, a magas szintő kapcsolatok fenntartásának és 
ápolásának szabályaival, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eligazodjanak a magas szintő nemzetközi egyházi, 
üzleti és diplomáciai rendezvényeken, eseményeken, a protokoll események különbözı szintjein, magas fokon 
és tudatosan alkalmazni tudják a protokoll-eszköztár elemeit, képesek legyenek a protokoll követelményeinek 
eleget téve hivatalos programokat megszervezni és lebonyolítani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Tematika:  
• A viselkedési szabályok kulturális háttere. Nemzeti kultúrák. Kulturális dimenziók. Nemzeti sajátosságok.  
• Öltözködéskultúra. Az üzleti és diplomáciai, valamint az egyházi öltözet.  
• A társadalmi érintkezés eszközei: Hivatalos névjegy és névjegyhasználat. Meghívások, meghívók.  
• Ajándékozás. A hivatalos, egyházi és állami ajándék. A virág ajándékozásának szabályai.  
• Ünnepek. Jelképek: zászló, nemzeti himnuszok, kitüntetések.  
• Diplomácia – történet, fogalmak. Diplomáciai eljárások. Állami és egyházi protokoll.  
• Protokolláris rangsorolás. A rangsorolás alkalmazása a gyakorlatban. Ültetési rend. Szertartásrend.  
• Általános gyakorlati protokolláris események.  
• Nemzetközi rendezvények szervezése.  
• Delegációs programok szervezése és lebonyolítása.  
• Sokoldalú rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az (elızetesen látogatott) foglalkozásokon elhangzottak alapján készített saját jegyzetek vagy a 

szemináriumon elhangzottak alapján készített saját jegyzetek. 
• Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Budapest, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. (cd 

melléklettel) I., II., III., IV. (14-18, 20-22), V., IX., XI. fejezetek 
• Kultúra, viselkedés, kommunikáció – Szerkesztı Hidasi Judit Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

1992 
• Ottlik Károly: Protokollkódex Budapest, Dinasztia Kiadó, 2000. 
• Protokoll-kézikönyv, szerkesztette Fekete Károly, Budapest, Magyar Protokollosok Klubja Országos 

Egyesület, 2000. 
• Hill, D. J.: A History of Diplomacy in the International Development of Europe. vols. 1-3. New York 

1905-1914. (repr.) 
• Diószegi I.: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939. Budapest 1997. 
• Kleinschmidt, H.: A nemzetközi kapcsolatok története. Budapest 2001. 
• Haselmayr, F.: Diplomatische Geschichte des Zweiten Reichs von 1871-1918. Bd. 1-5. München 1956-

1964. 
• Steiner, Z.: The Foreign Office and Foreign Policy. Cambridge 1969.  
• Steiner, Z.: Britain and the Origins of the First World War. London 1977.  
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• Williamson, S. R.: Austria-Hungary and the Origins of the First World War. London 1991. 
Ajánlott irodalom: 
• Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció Budapest, Püski Kiadó, 2001. 
• Görög Ibolya: Protokoll az életem Budapest, Atheneum, 1999. 
• Kultúra és pszichológia – Szerkesztı Nguyen Luu Lanh Anh Budapest, Osiris, 2003. 
• Odze György: Diplomáciai körök Budapest, Saxum, 2004. 
• Richard Hill: Mi európaiak Budapest, Geomédia Szakkönyvek, 1999. 
• Terri Morison: Meghajlás vagy kézfogás? Debrecen Alexandra Könyvkiadó é.n. 
• Dr.Vámos Lászlóné: Nyolc miniszter volt a fınököm – Protokoll a gyakorlatban; Szilvia BT, Budapest 

 
 

 BKO 2113 Kulturális tanulmányok I. 
BKOL 2113 Kulturális tanulmányok I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. v. V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásheli, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a kulturális elméletek széles körét integráló interdisziplináris tudomány, mely a kultúra antropológiai, 
szociológiai,  pszichológiai, nyelvészeti, filozófia és politikai értelmezését magába foglalja, és módszerei 
között  helyet ad  a textuális elemzéstıl, a pszichoanalízisen keresztül a klasszikus etnográfiai módszerekig a 
kvalitatív és kvantitatív társadalomtudományok vizsgálati metódusainak. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy segít a hallgatók reflexív és kritikai kultúraképének kialakításában, és a kapcsolódó kutatási módszerek 
megismerésében különös tekintettel a szervezeti kultúrára. 
 
A tantárgy tematikája: 

• Jel, jelentés és kultúra A szemiotika helye a kulturális tanulmányokban. 
• Szociális reprezentációk és a kultúrák 
• A diskurzus fogalma és a diskurzus elemzés 
• A birminghami iskola és a kulturális tanulmányok. Raymond William és R.Hoggart 
• A történelmi emlékezet- a múlt mint kulturális konstrukció 
• Althusser és Gramsci. A hegemonia elmélete 
• Bourdieau és Foucault  
• A harmadik világ és a kulturális tanulmányok: Nandy, Said, Appadurai és Spivak  
• Orientalizmus és a posztkoloniális diskurzus: Homi Bhabha és Sara Suleri 
• Technokultúra  
• A feminista kultúra diskurzusai: Haraway, Kristeva  
• Globalizáció és multikulturalizmus   
• A média kódjai: a média mint negyedik hatalmi ág  
• Kisebbségek, diaspora, emigráció és immigráció  
• A kulturális tanulmányok magyar elıképei és a kortárs magyar kulturális elméletek 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiai tanulmányozása Budapest, Osiris – Láthatatlan 

Kollégium, 1998. 
• Stokes, Jane C. A média- és kultúrakutatás gyakorlata Budapest : Gondolat  ISBN:978-963-693-122-3 

 
Ajánlott irodalom: 
• Varga Károly: értékek fénykörében Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 
• Sardar, Van Loon: Introducing Cultural Studies, Icon Books, 1997. 
• The cultural studies reader szerk.: Simon During  Routledge London  New York 1993 ISBN:0-415-07708-

7 (kötött) 
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BKO 2114 Kulturális tanulmányok II. 

BKOL 2114 Kulturális tanulmányok II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. v. VI. 

Értékelés 
módszere: 

Írásheli, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy a kulturális elméletek széles körét integráló interdisziplináris tudomány, mely a kultúra antropológiai, 
szociológiai,  pszichológia 
i, nyelvészeti, filozófia és politikai értelmezését magába foglalja, és módszerei között  helyet ad  a textuális 
elemzéstıl, a pszichoanalízisen keresztül a klasszikus etnográfiai módszerekig a kvalitatív és kvantitatív 
társadalomtudományok vizsgálati metódusainak A tárgy segíti a hallgatók reflexív és kritikai kultúraképének 
kialakításában, és a kapcsolódó kutatási módszerek megismerésében különös tekintettel a szervezeti kultúrára. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: 
• Magas kultúra és tömegkultúra 
• A leszálló kultúrjavak elmélete és a diffuzionizmus 
• A divat kultúrakritikája: (Barthes, Karácsony Gábor) 
• A népi kultúra és a tömegkultúra. A revival mozgalmak.  
• Mozgalmi kultúrák  
• A gyermekkultúra: A Kodály módszeren innen és túl 
• Ifjúsági kultúra (zene, tánc, divat), divatok és a szerhasználat  
• A giccs és a rétegkultúrák  
• Szubkultúrák, ellenkultúrák  
• IT és a hálózati kultúrák, screenagerek és az IWIW korosztály 
• A média kódjai: a média mint negyedik hatalmi ág  
• Kisebbségi etnokulturális mozgalmak,  
• Az ifjúsági kultúra mint protest:: zene és politika 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Wessely Anna (szerk.) A kultúra szociológiai tanulmányozása Budapest, Osiris – Láthatatlan Kollégium, 

1998.  
• Redhead Steve Subculture to clubcultures : an introduction to popular cultural studies  Blackwell 

Publishers, Oxford 120 p., ISBN:0-631-19789-3  
• Bennett, Andy: Popular music and youth culture McMillan Press 2000. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Császi Lajos: A Mónika-show kulturális szociológiája Médiakutató, 2005. ısz, 21–36.  
• Horkai Anita: Screenagerek. A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon MTA PTI 

Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 67. 1999. 
• Key concepts in communication and cultural studies / Tim O'Sullivan, John Hartley, Danny Saunders: 

London ; New York : 367 p. ISBN:0-415-06173-3  
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BKO 4410 Sajtómőfajok gyakorlat I. (Hírmőfajok - újságírói gyakorlatok I.) 

BKOL 4410 Sajtómőfajok gyakorlat I. (Hírmőfajok - újságírói gyakorlatok I.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs Németh László. 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a sajtómőfajokkal, annak alapjaival. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Cél, hogy a hallgatókban kialakuljanak a megfelelı kompetenciák a hírmőfajok használatára, és elméletben is 
ismerjék az egyes mőfajok tartalmi és formai jellemzıit. 
 
Tematikája: 
• Információs mőfajcsalád: headline, hír, információ, közlemény;  
• Tudósítás mőfajcsalád: tudósítás, riport;  
• Interjú mőfajcsalád: interjú, nyilatkozat, portré 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bernáth-Cserhalmi-Elek-Farkas-Földes-Horvát-Szigethy: Bevezetés a mőfajismeretbe. Szerk.: Bernáth 

László. Budapest-Pécs, 2008. 
• Bethlenfalvy Gábor-Szınyi Szilárd: Hírérték. Konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban. Budapest, 

2005. 
• Balázs Géza: Médiamőfajok. Budapest, 1998. 
 
Ajánlott irodalom: 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete. Budapest, 2000. 
• Bencédy József: Sajtónyelv. Budapest, 1995. 
 

 
BKO 4411 Sajtómőfajok gyakorlat II. (újságírói gyakorlatok II.) 

BKOL 4411 Sajtómőfajok gyakorlat II. (újságírói gyakorlatok II.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Drs Németh László. 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a sajtómőfajokkal, kialakuljanak a hallgatókban a 
megfelelı kompetenciák a hírmőfajok használatára  
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A gyakorlatban is ismerjék az egyes hírmőfajok tartalmi és formai jellemzıit, a hallgatók a megismert 
hírmőfajokat a gyakorlatban is megtanulják alkalmazni. 
 
 
Tematikája: 
A hallgatók a félév során a hírmőfajok keretén belül készítenek írásokat. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Saját írások készítése 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bernáth-Cserhalmi-Elek-Farkas-Földes-Horvát-Szigethy: Bevezetés a mőfajismeretbe. Szerk.: Bernáth 

László. Budapest-Pécs, 2008. 
• Bethlenfalvy Gábor-Szınyi Szilárd: Hírérték. Konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban. Budapest, 

2005. 
• Balázs Géza: Médiamőfajok. Budapest, 1998. 
 
Ajánlott irodalom: 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete. Budapest, 2000. 
• Bencédy József: Sajtónyelv. Budapest, 1995. 
 

 
 

BKO 4413 Kommunikáció és médiatörténet II. (Sajtótörténet) 
BKOL 4413 Kommunikáció és médiatörténet II. (Sajtótörténet) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium. 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon az egyetemes és a magyar sajtótörténet fontosabb korszakairól, a sajtó 
fejlıdésének politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseirıl, illetve a modern tömegmédia mőködésének 
fıbb jellegzetességeirıl.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon az egyetemes és a magyar sajtótörténet fontosabb korszakairól, a sajtó 
fejlıdésének politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseirıl, illetve a modern tömegmédia mőködésének 
fıbb jellegzetességeirıl.  
 
A tantárgy tematikája: 

• A sajtó elızményei 
• Az európai sajtó kezdetei  
• Az újság aranykora  
• A magyarországi sajtó kezdetei 
• A reformkori sajtó 
• 1848-49 és az elnyomás idıszakának sajtója 
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• A dualizmus sajtója 
• A két világháború közötti idıszak sajtója 
• A koalíciós idıszak és a Rákosi-korszak sajtója 
• 1956 és a Kádár-korszak kezdetének sajtója 
• A Kádár-rendszer nyilvánossága 
• A rendszerváltás sajtója 
• A médiaháborúk kora 
• A média jogi szabályozása. 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest, 2001. 
• Frédéric Barbier-Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, 2004. 
 

Ajánlott irodalom: 
• Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Bp., 2004. 
• Tıkéczki László: A szólás- és sajtószabadság ügye a mai Magyarországon. In: Jobbközéparányok. Janus-

arcú Rendszerváltozás. Bp., 2002. 
• Bárány Anzelm: Volt egyszer egy sajtószabadság. In: Janus-arcú rendszerváltozás. Bp., 1998. 
• Pokol Béla: A médiahatalom. Bp., 1995 
 

 
 

BKO 4415 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése – (média) 
BKOL 4415 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése – (média) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az eddigi elméleti és módszertani tárgyakban tanultakat a nyári szakmai gyakorlaton kell, hogy megfigyeljék 
ill. gyakorolják  a hallgatók, majd a tapasztalataikról írásos beszámolóban kell, hogy elemzı munkát adjanak 
le. A szemináriumi keretek között ezekrıl szóbeli beszámoló adása majd megvitatása történik.  A hasonló 
típusú gyakorlóhelyek kapcsán az általános jellegzetességek megkeresése is cél. Minden hallgató 
beszámolójára sor kell kerüljön. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A gyakorlóhelyek, mint szervezetek/intézmények elemzéséhez szükséges szempontrendszer.  
• Organogram típusú szerkezeti vázlatkészítés.  
• A szervezet rendszerszemlélető elemzése (alrendszerek, határok, szabályzók, visszacsatolás).  
• A szervezeti kommunikáció jellegzetességeinek felismerése.  
• A szervezeti légkör és kultúra jellegzetességeinek felismerése. 
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Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen.  Edge 2000. Budapest 2004. 514.o.  
 
Ajánlott irodalom: 
 Az eddig tanultakból a releváns irodalom beépítése a munkát elemzı naplóba. 
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, AULA K., 2004.342.o. 
• Belbin, M.: A team – avagy az együttmőködı csoport. Budapest Edge 2000 Kiadó, 2003. 117.o. 
• Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen. Budapest ELTE Eötvös 

K., 2007. 
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BKO 4416 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 

BKOL 4416 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag  korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkedhetnek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulhatják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek  a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon 
készítendı szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím és stílus megválasztásának mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia, stb. rendszerét. 
 
Tematika: 
• A szakdolgozat formai elıírásai.  
• A dolgozat fıbb részei, az egyes részek funkciója a szöveg egészében.  
• A prezentáció.  
• A szakirodalom.  
• Az elméleti háttér és az empíria aránya.  
• További kutatások. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az irodalom feldolgozása az adott záródolgozat függvénye. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO 4417 Online újságírás I. 

BKOL 4417 Online újságírás I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgafeladat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az internetes újságírás történetével, elméletével és 
gyakorlatával. Jártasságot szerezzenek a nyilvános hálózati kommunikáció különbözı mőfajaiban. Elméleti 
felkészültséget és gyakorlati készségeket szerezzenek az írott internetes mőfajokban és a felhasználói tartalmak 
terén, portál és blog készítésben, a közösségi tartalommegosztásban, keresıoptimalizálásban, 
látogatottságmérésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Az internetes tartalomszolgáltatás története és mőfajai 
• Tartalomtípusok 
• Üzleti modellek 
• Portálok 
• Felhasználói tartalmak 
• Blogok 
• Hirdetések 
• Multimédia 
• Használhatóság 
• Keresıoptimalizálás, social media optimalizálás 
• Látogatottságmérés 
• Tartalomszabályozás 
• Esettanulmányok 
• Vizsgafeladat 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• Vizsgafeladat elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás Budapest, Elektromédia Kiadó, 2009 

Ajánlott irodalom: 
• László Turi (ed.): 21st Century Journalism (Ringier, 2007) 
• Bodoky T. : Internetes hírfogyasztás Magyarországon. Jel-Kép, 2009/1. 
• Bodoky T.:Támad a civilmédia: Minden ötödik Index-olvasó blogol. In.: Médiakutató 2008., nyár. 
• Bodoky T.: Nincs tévém, nem olvasok papírújságot: Az online hírfogyasztók különös médiamixe. 

Médiakutató, 2007. nyár. 
• Bodoky T.: Többet retusálunk, mint négy éve – választási kampányplakát-folklór az interneten. 

Médiakutató, 2006. nyár. 
• Bodoky T.: A hírportál mint tömegmédium. Médiakutató 2005. nyár. 
• Bodoky T. – Dányi E.: Új média. In: Bajomi-Lázár P. (szerk.) Magyar médiatörténet a késı Kádár-kortól 

az ezredfordulóig. Budapest Akadémiai Kiadó. 2005. 
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BKO 4418 Online újságírás II. 

BKOL 4418 Online újságírás II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az internetes újságírás történetével, elméletével és 
gyakorlatával. Jártasságot szerezzenek a nyilvános hálózati kommunikáció különbözı mőfajaiban. Elméleti 
felkészültséget és gyakorlati készségeket szerezzenek az írott internetes mőfajokban és a felhasználói tartalmak 
terén, portál és blog készítésben, a közösségi tartalommegosztásban, keresıoptimalizálásban, 
látogatottságmérésben. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Az internetes tartalomszolgáltatás története és mőfajai 
• Tartalomtípusok 
• Üzleti modellek 
• Portálok 
• Felhasználói tartalmak 
• Blogok 
• Hirdetések 
• Multimédia 
• Használhatóság 
• Keresıoptimalizálás, social media optimalizálás 
• Látogatottságmérés 
• Tartalomszabályozás 
• Esettanulmányok 
• Vizsgafeladat 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás Budapest, Elektromédia Kiadó, 2009 
• Tóth Szabolcs Töhötöm: Elsı leütés. Másfélflekk Kiadó 
 
Ajánlott irodalom: 
• László Turi (ed.): 21st Century Journalism (Ringier, 2007) 
• Bodoky T. : Internetes hírfogyasztás Magyarországon. Jel-Kép, 2009/1. 
• Bodoky T.:Támad a civilmédia: Minden ötödik Index-olvasó blogol. In.: Médiakutató 2008., nyár. 
• Bodoky T.: Nincs tévém, nem olvasok papírújságot: Az online hírfogyasztók különös médiamixe. 

Médiakutató, 2007. nyár. 
• Bodoky T.: Többet retusálunk, mint négy éve – választási kampányplakát-folklór az interneten. 
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Médiakutató, 2006. nyár. 
• Bodoky T.: A hírportál mint tömegmédium. Médiakutató 2005. nyár. 
• Bodoky T. – Dányi E.: Új média. In: Bajomi-Lázár P. (szerk.) Magyar médiatörténet a késı Kádár-kortól 

az ezredfordulóig. Budapest Akadémiai Kiadó. 2005. 
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BKO 4419 Az újságírói munka alapjai 

BKOL 4419 Az újságírói munka alapjai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az újságírás alapelemeivel, felkeltse bennük a tudatosságot 
és a felelısséget. A hallgatók a tárgy oktatása során megismerkednek az újságíráshoz szükséges gyakorlati és 
elméleti készségekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Mi az újságírás, ki az újságíró?  
• Mesterség és hivatás problémái.  
• Az újságíró helye, szerepe, feladata;  
• Tájékoztatás és propaganda viszonya;  
• Kinek írunk és miért? A közönség.  
• Az olvasó igényeinek figyelembe vétele és befolyásolása.  
• Az anyaggyőjtés;  
• A nyelvhasználat. A média és kultúra.  
• A média hatásai. A média fajtái.  
• Azonosságok, hasonlóságok és különbözıségek. (napilap, hetilap, periodika, magazin, rádió, tévé); 
• A szerkesztıség felépítése, mőködése;  
• Újságírói mőfajok;  
• Közszolgálatiság a médiában;  
• Médiatörvény. Etikai kódex. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bernáth-Cserhalmi-Elek-Farkas-Földes-Horvát-Szigethy: Bevezetés a mőfajismeretbe. Szerk.: Bernáth 

László. Budapest-Pécs, Dialóg Eötvös Könyvesbolt, 2008. 
• Terestyéni Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában Budapest, Helikon-Korridor, 1995. 
• Tóth Szabolcs T: Az elsı leütés; Másfél Flekk Kiadó 
 
Ajánlott irodalom: 
• Síklaki István: A meggyızés pszichológiája. Budapest, Scientia Humana, 1994.  
• Bencédy József: Sajtónyelv. Budapest, Sajtóház Kiadó, 1995 
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BKO 4420 Vágási ismeretek 

BKOL 4420 Vágási ismeretek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgavágás 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a hang- és képi vágás szerkesztési alapelveivel, rálátást biztosítani a jelenleg 
piacon lévı programok használatára. Jó vágással egy rossz anyag adhatóvá tehetı, rossz vágással egy jó anyag 
elrontható. A vágás az egyedi mősorszámok rövidítését és megszerkesztését jelenti. Vágással képesek lehetünk 
dramatizálni az adott tartalmakat. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:  
• A lineáris és non-lineáris vágás közötti különbség 
• A vágás alapelvei, szerkesztési elvek, tömörítés, lényegkiemelés 
• A hangvágás alapjai 
• Cool Edit Pro 
• Sony Sound Forge 
• Pro Tools 
• Adobe Audition, Nero WaveEditor 
• A képvágás alapjai 
• Adobe Premiere 
• Sony Vegas 
• Avid 
• Quantel 
• A vágás gyakorlása 
• Vizsgavágás a vágószobában 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A programok felhasználói kézikönyvei 
 
Ajánlott irodalom: 
• Balázs Géza: Újságírás, rádiózás Budapest, Haza és Haladás Alapítvány, 1995 
• Balázs Géza: Újságíró ismeretek.  Budapest, DUE, 1993 
• Takács Ferenc: A rádiómősor szerkesztése Budapest, Tömegkommunikációs Kutató Központ, 1975. 
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BKO 4421 Elektronikus médiamőfajok I. (Rádiózás) 
BKOL 4421 Elektronikus médiamőfajok I (Rádiózás) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Írásheli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a rádiózás történetével, legfıbb mőfajaival, törvényi hátterével. 
Tantárgy leírása: A korai kísérletektıl a mai rádiók történetéig a teljes korszakot átfogó történeti tudáshoz 
jutnak a hallgatók, megismerik a médiatörvény rádiózásra vonatkozó fejezeteit, valamint elsajátítják a rádiózás 
mőfajainak jellemzıit. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A jeltovábbító rendszerek kialakulása 
• Magyarországi távírókísérletek 
• A rádiózás kezdetei 
• A rádiózás technikai alapelve, a rádióamatırök 
• A telefonhírmondó 
• A Magyar Rádió történetének vázlatos ismertetése I. 
• A Magyar Rádió történetének vázlatos ismertetése II. 
• A közszolgálati rádiózás 
• A kereskedelmi rádiózás 
• A közösségi rádiózás 
• Az internetes rádiózás 
• Rádiós mőfajok, jellemzıi  
• A Médiatörvény rádiózásra vonatkozó részei 
• Egy szabadon választott rádió történetének bemutatása 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Antall István (szerk.):Hallótávolság; Magyar Rádió Rt.; Budapest, 2005. 
• Cs. Kádár Péter: Internet és rádiózás. Magyar Rádió, Budapest, 2004. 
• Cs. Kádár Péter: Közösségi rádiózás. Magyar Rádió, Budapest, 2004. 
• Gábor Luca (szerk.):Telefonhírmondó; Magyar Rádió, Budapest, 1993.  
• Sugár Gusztáv: Megszólal a rádió. Ajtósi Dürer Kiadó, Budapest, é.n 
• 1996. évi I. törvény 
 
Ajánlott irodalom: 

• A jelenleg mőködı rádiók honlapjain megtalálható történeti összefoglalók 
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BKO 4422 Elektronikus médiamőfajok II. (Televíziózás) 

BKOL 4422 Elektronikus médiamőfajok II. (Televíziózás) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bodoky Tamás 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 2118 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Kollokvium 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kovács Gergely 
Botond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képkészítés majd a filmforgatás fejlıdésének története után bemutatja a televíziózás fejlıdését a világban és 
hazánkban. Ezt követı jogi és mőfaji ismeretek elsajátítása után példát láthatnak különbözı mősorokra, 
esettanulmányok keretében. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismertetése a televíziózás történetével, legfıbb mőfajaival, törvényi hátterével. 
 
Tematika:  
• A fényképezés alapelve 
• A filmezés alapelve 
• Az elsı némafilmektıl a hangosfilmekig 
• A televíziózás kezdetei, technikai alapelve 
• A televíziózás kezdetei hazánkban 
• A Magyar Televízió történetének vázlatos ismertetése I. 
• A Magyar Televízió történetének vázlatos ismertetése II. 
• A közszolgálati televíziózás 
• A kereskedelmi televíziózás 
• Az közösségi, internetes televíziózás 
• Televíziós mőfajok, jellemzıi  
• A Médiatörvény televíziózásra vonatkozó részei 
• Esettanulmányok I. 
• Esettanulmányok II. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Sugár Gusztáv: A néprádiótól a mőholdas televízióig, Budapest, Ajtósi Dürer K.,1993. 
• Wisinger István: A televízió háborúba megy. Antenna Könyvek, 2008, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Babiczky László: Szabadság tér 17. : a Magyar Televízió tündöklése és…: Ráday Könyvesház, Budapest, 

2007. 
• Horvátth Károly: A magyar távközlés története: szemelvények a rádió és a televízió hıskorából, Budapest, 

s.k., 2006. 
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BKO 4423 Sajtómőfajok gyakorlat III. 

BKOL 4423 Sajtómőfajok gyakorlat III. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásheli, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a sajtómőfajokkal, annak alapjaival. Cél, hogy a 
hallgatókban kialakuljanak a megfelelı kompetenciák a véleménymőfajok használatára, és elméletben is 
ismerjék az egyes mőfajok tartalmi és formai jellemzıit. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Cikk mőfajcsalád: vezércikk, cikkriport, nyílt levél;  
• Kommentár mőfajcsalád: hírmagyarázat, jegyzet, tárca, glossza, mősorvezetıi szöveg;  
• Kritika mőfajcsalád: ismertetés, recenzió, bírálat, kritika, esszé;  
• Összefoglaló (győjtı) mőfajcsalád: olvasólevél, szerkesztıi üzenet, hirdetés;  
• Humor mőfajcsalád 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bernáth-Cserhalmi-Elek-Farkas-Földes-Horvát-Szigethy: Bevezetés a mőfajismeretbe. Szerk.: Bernáth 

László. Dialóg Eötvös Könyvesbolt, Budapest-Pécs, 2008. 
• Bethlenfalvy Gábor-Szınyi Szilárd: Hírérték. Konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban. Budapest, 

Nyitott Könyv, 2005. 
• Balázs Géza: Médiamőfajok. Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 
Ajánlott irodalom: 
• Bethlenfalvy Gábor-Szınyi Szilárd: Hírérték. Konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban. Budapest, 

Nyitott Könyv, 2005. 
 

 
 

BKO 4424 Sajtómőfajok gyakorlat IV. (újságírói gyakorlatok) 
BKOL 4424 Sajtómőfajok gyakorlat IV. (újságírói gyakorlatok) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásheli, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a megismert véleménymőfajokat a gyakorlatban is megtanulják alkalmazni. 
 
Tematikája: 
A hallgatók a félév során a véleménymőfajok keretén belül készítenek írásokat. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•   
Ajánlott irodalom: 
•  
 

 
 
 

BKO 4425 Civil társadalom és média 
Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 00 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók megismertetése a civil szféra legfontosabb tulajdonságaival és a bevezetésük a közösségi 
hálózatok kohéziós erején alapuló médiumok mőködésébe, hogy késıbb aktív részesei, szervezıi lehessenek a 
civil társadalom eme szegmensének. 
A civil szervezıdések történetének bemutatása. Ismerkedés civil szervezetekkel. Közösségi hálózatépítés 
alapelveinek elsajátítása. Civil média megismertetése. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Mit jelent a civil társadalom, mi az a civil?  
• A civil szervezıdések történetének kezdetei.  
• A korai mozgalmak bemutatása. A civil szféra háttérbe szorulásának korszaka.  
• Az önkéntes szervezıdések jogi alapjai.  
• A civil társadalom újjáéledése a rendszerváltás után.  
• A közösségi sajtó bemutatása (világi)  
• A közösségi sajtó bemutatása (egyházi)  
• A közösségi rádiózás kezdetei (Civil, Fiksz, Tilos rádiók)  
• A közösségi rádiózás napjainkban (jelenlegi kisközösségi rádiók hálózata)  
• A közösségi televíziózás régen és most  
• A civil társadalom internetes reprezentációja  
• Civil médiumok alapításának, fenntartásának jogi alapjai, lehetıségei  
• A kitekintés a világ civil szervezeteire  
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• Civil társadalmi esettanulmányok, összefoglalás 
•  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bakó Béla: Új polgári kaszinó: a hagyományos polgári szervezıdés mint a társadalom fejlıdésének 

lehetséges iránya Szombathely Savaria Univ. Press,  2009. 
• Cs. Kádár Péter: Közösségi rádiózás Budapest, Magyar Rádió, 2004. 
• Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról : egy fogalom transzformációi a rendszerváltó évek 

értelmiségi közbeszédében, Budapest, L’Harmattan, 2008. 
• Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország, Budapest, Európa Ház, 2008. 
• Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének Alapszabálya 
 
Ajánlott irodalom: 
o Cs. Kádár Péter: Internet és rádiózás Budapest, Magyar Rádió, 2004. 
o Peter M. Lewis: Közösségi Rádió a montreali konferencia után; In: Tájékozódás XVI./5. 

Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1985. 
 

 
 
 

BKO 4426 Dokumentummősor-készítés 
BKOL 4426 Dokumentummősor-készítés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Cél, hogy a hallgatók megismerjék a dokumentum-mősorok készítésének személyi és technikai feltételeit, a 
gyártás folyamatát, áttekintést adni a film és a dokumentum-valóság meghatározott kapcsolatát; a 
dokumentumfilmezés történetét és jelentıs szakaszait. Az oktatás szerves része a tematikának megfelelı 
filmek megtekintése és közös elemzése.  
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy tudatosítja és fejleszti  a hallgatókban az alkotói felelısséget; a hitelesség iránti igényt; és gyakorlati 
kompetenciát kínál a jelenkori dokumentumfilmes ábrázolásmód változatos szemléleti és stiláris 
lehetıségeirıl, szakmai és elméleti ismereteket nyújtva a dokumentum mősorok készítéséhez. 
 
Tematika: 
• A filmi dokumentálás kezdetei: a tények rögzítésétıl a dokumentumfilm kialakulásáig. (Lumiere-tıl 

Flaherty-ig: 1921. „Nanouk az eszkimó”).  
• Grierson, és az angol dokumentumfilm.  
• A dokumentum filmezés funkcionális differenciálódásának folyamata.  
• A szenzációktól a mozis híradókig és kísérı-filmekig.  
• A dokumentum mősorok/filmek változatai: dokumentum-, riport-dokumentum-, interjú-, szociográfiai-, 

etnográfiai-, tudományos ismeretterjesztı filmek mőfaji ismérvei.  
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• Hogyan készül egy dokumentum mősor? A gyártás személyi és technikai feltételei.  
• Az elıkészítési szakasz jelentısége. A stáb és a feladatkörök  
• A forgatás. Az utómunkálatok.  
• A különbözı dokumentum mősorok készítésének módszertani jellemzıi.  
• A stílus és a módszer összefüggései. Az alkotói objektivitás, vagy szubjektivitás jelentısége a 

dokumentummősorokban.  
• A személyesség és hitelesség kérdésköre. A rendezı/szerkesztı felelıssége. A tényekkel és dokumentum 

felvételekkel történı manipuláció módozatai.  
• A magyar dokumentumfilm történetének szakaszai: az 1930-as és az 1950-es évek. (A „Hortobágy”-tól az 

„Arat a Lenin Tsz”-ig).  
• A magyar dokumentum filmmővészet kialakulása. A Balázs Béla Stúdió kezdeti filmjei, és az 1969-es 

„Szociológiai Filmcsoportot!” kiáltvány jelentısége.  
• A magyar dokumentumfilm aranykora: az 1960-as, 70-es és 80-as évek, a Budapesti Iskolának nevezett 

dokumentumfilm stílus kiteljesedése.  
• A Televíziók: újtípusú dokumentum-mősorai és hatásmechanizmusuk.  
• A „mediális „Világfalu” hír és dokumentum özönének hatásai.  
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A szükséges mővek a Magyar Dokumentumfilm Rendezık Egyesülete: 50 év 100 magyar 

dokumentumfilmje (Budapest 2003) címő győjteményébıl beszerezhetık 
 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BKO 4427 Lapszerkesztés 
BKOL 4427 Lapszerkesztés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásheli, zh 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a különbözı laptípusok szerkesztési módjait a lapindító 
értekezlettıl a nyomdába küldésig.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
� Laptípusok szerkesztési elvei 
� Újságcikkek és rovatok 
� A tördelıszerkesztı, a lapszerkesztı, az olvasószerkesztı és a képszerkesztı 
� Tördelési elvek 
� Tipográfia 
� Képszerkesztés 
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� A korrektor 
� Saját lap szerkesztése 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Szemináriumi dolgozat és zárthelyi dolgozat 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gyurgyák János: Szerkesztık és szerzık kézikönyve. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
• Bernáth-Cserhalmi-Elek-Farkas-Földes-Horvát-Szigethy: Bevezetés a mőfajismeretbe. Szerk.: Bernáth 

László. Budapest-Pécs, Dialóg Eötvös Könyvesbolt, 2008. 
 
Ajánlott irodalom: 
•  -- 
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BKO 4428 Mősorszerkesztés I. (rádió) 

BKOL 4428 Mősorszerkesztés I. (rádió) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyomtatott sajtó cikkei, a rádió és televízió mősorai kapcsán a szerkesztési folyamat céljának, módszereinek, 
szabályainak megismertetése, gyakorlása. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• Általános szerkesztési alapszempontok vázolása, majd egyenkénti gyakorlása 
• Az idı/relevancia aránypár és a tömörítve, de mégis közérthetıen láttatás fogásainak demonstrálása 
• A nyomtatott sajtóban a vizuális és tartalmi, a rádióban a zenei és tartalmi elemek komplementaritásának 

szerkesztéselve 
• Szabályos hangulatváltások fortélyai a figyelemmegtartása érdekében 
• Tartalomhoz illı (azt kiemelı) megjelenítés, összkép kialakítása 
• Az audiovizuális esztétikai-formai nyelv alapelveinek tárgyalása 
• Lapszerkesztés  
• Rádiómősor (élı és rögzített) elkészítése 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csúri, Á. – Illich, L., Gutenbergtıl Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra Szombathely, Sylvester Kiadó, 

1998. 
• White, Ted: Broadcast News Writing, Reporting, and Producing. Focal Press, Boston, 1996. 
• Mcadams, K. C. – Elliott, Jan Johnson: Reaching Audiences. Allyn & Bacon, Boston, 1996. 
• Gross, Lynne S. – Reese, David E.: Radio Production Worktext. Studio and Equipment. Focal Press, Boston, 

1993. 
 
Ajánlott irodalom: 
� Wulfemeyer, K. Tim: Radio–TV Newswriting, A Workbook. Iowa State University Press, Ames, 1995. 
� Branston, G. – Stafford, R.: The Media Student’s Book. Routledge, London, 1996. 
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BKO 4430 Mősorszerkesztés II. (TV) 
BKOL 4430 Mősorszerkesztés II. (TV) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsgamősor 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A nyomtatott sajtó cikkei, a rádió és televízió mősorai kapcsán a szerkesztési folyamat céljának, módszereinek, 
szabályainak megismertetése, gyakorlása. 
 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• Általános szerkesztési alapszempontok vázolása, majd egyenkénti gyakorlása 
• Az idı/relevancia aránypár és a tömörítve, de mégis közérthetıen láttatás fogásainak demonstrálása 
• A nyomtatott sajtóban a vizuális és tartalmi, a rádióban a zenei és tartalmi elemek komplementaritásának 

szerkesztéselve 
• Szabályos hangulatváltások fortélyai a figyelemmegtartása érdekében 
• Tartalomhoz illı (azt kiemelı) megjelenítés, összkép kialakítása 
• Az audiovizuális esztétikai-formai nyelv alapelveinek tárgyalása 
• Lapszerkesztés  
• Rádiómősor (élı és rögzített) elkészítése 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Csúri, Á. – Illich, L., Gutenbergtıl Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra Szombathely, Sylvester Kiadó, 

1998. 
• White, Ted: Broadcast News Writing, Reporting, and Producing. Focal Press, Boston, 1996. 
• Mcadams, K. C. – Elliott, Jan Johnson: Reaching Audiences. Allyn & Bacon, Boston, 1996. 
• Gross, Lynne S. – Reese, David E.: Radio Production Worktext. Studio and Equipment. Focal Press, Boston, 

1993. 
 
Ajánlott irodalom: 
� Wulfemeyer, K. Tim: Radio–TV Newswriting, A Workbook. Iowa State University Press, Ames, 1995. 
� Branston, G. – Stafford, R.: The Media Student’s Book. Routledge, London, 1996. 
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BKO 4432 Médiaprogramok elemzése II (tartalomelemzés) 
BKOL 4432 Médiaprogramok elemzése II (tartalomelemzés) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 
elemzések 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A közszolgálati és kereskedelmi csatornák különféle televíziós mőfajainak tartalmi elemzése, a téma-
meghatározás, a kulcsszavak, a visszatérı verbális és képi üzeneteinek összefüggéseinek megértése. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök: 
• A téma-meghatározás elmélete  
• A kultivációs elmélet 
• A médiaegyenlet  
• A képi kódok és hangzó kódok összefüggései  
• A bevésés technikái  
• Alkalmazott szemiotikai elemzések  
• Magyarságszimbólumok megjelenése a televíziós mősorokban  
• A kisebbségek ábrázolása a televízióban  
• Makro- és mikro-szintő identifikációs mintalehetıségek a médiában 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Beadandó elemzések 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerbner, G.: A média rejtett üzenete Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe Budapest, Harmat Kiadó 2001. 26-28.fej. 
• Kapitány Á., Kapitány G.: Magyarság-szimbólumok Budapest, EFI – TLA,. 1999. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Ifj. Csákvári József – Malinák Judit: Média-galaxis. (A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi 

kérdései.) Budapest, Szimbiózis, 1998. 
• Forgach J.: A társas érintkezés pszichológiája Budapest, Gondolat, 1993. 
• Lázár G. – Lendvay J. – Örkény A. – Szabó I.: Többség – Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat 

témakörébıl Budapest, Osiris, 1996. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 1350 | 

 

BKO 4490 Mestermunka készítése 
BKOL 4490 Mestermunka készítése 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Ferenczi Andrea 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Kovács Gergely 
Botond 
Németh László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 

mestermunkák 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A média szakirányos hallgatók szakzárásához kötelezı mestermunka elkészítésének elıkészítı foglalkozása. 
A szemeszter során kibıvítjük a hallgatók újságírási/mősorkészítési ismereteit, folyamatos konzultációval, 
külsı feladatok kiadásával elısegítjük a profi mestermunka elkészítését. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• Eddigi ismeretek összefoglalása 
• Témaválasztás 
• A stábok összeállítása, összeszoktatás egy közös forgatással 
• A választott téma elızetes feldolgozásának megbeszélése 
• A mestermunka vázának felépítése 
• Elızetes interjúk készítése 
• Helyzetgyakorlatok I. 
• Helyzetgyakorlatok II. 
• Helyzetgyakorlatok III. 
• Helyzetgyakorlatok IV. 
• A teljes nyersanyag leadása, az anyagok áttekintése, megbeszélés 
• Utólagos hiánypótlások megtekintése, a vágás/szerkesztés elıkészítése 
• Vágás/szerkesztés/tördelés 
• A kész anyagok megtekintése, megbeszélése, végsı instrukciók 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Mestermunka elkészítése 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mőfajismeret Budapest, Sajtóház Kiadó, 2001. 
 
Ajánlott irodalom: 
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BKO 4311 Szervezetszociológia II. 

BKOL 4311 Szervezetszociológia II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albert Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V.. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezetszociológia tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezet alapvetı 
szociológiai értelmezésével, a tagság, szabálykövetés, bürokrácia, szervezeti koherencia fogalmával, az ehhez 
köthetı elsıdleges forrásokkal. A cselekvés és kényszer fogalma, a csoport problémafelvetı és megoldó 
képességének elemzésének lehetıségeivel. Rövid betekintést nyújt a kurzus a strukturális rendszerelméletbe, 
ezek között részletesebben kitér Niklas Luhmann kommunikáció, és rendszerfelfogására.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A szervezet alapfogalma,  
• Rendszer, környezet, adaptáció,  
• Tagsággal, szabálykövetéssel kapcsolatos elméletek, a problémamegoldás szervezeti keretek között,  
• Vezetéselméleti ideológiák,  
• Kommunikáció mint a rendszerképzıdés alapja,  
• Példák az önreferenciális szervezetekre,  
• Szervezet mint tudásközösség,  
• Szervezet és a társadalmi tıke kapcsolata,  
• Alapvetı szervezeti alapformák elemzése, belsı differenciáltságuk szempontjából 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
� Szakadát István: Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest, Typotex, 2008. (13-139p.)  
� Charles Perrow: Szervezetszociológia, Budapest, Osiris, 2002. (17-58.p., 133-166.p., 281-295p.) 
� Dombrádi Krisztián: Boldogulás tudásközösségekben, Budapest, Belvedere-KRE., 2009. (5-32p.) 
 
Ajánlott irodalom: 
• Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest, KJK, 2004.  
• W. Richard Scott: Organizations: Rational, Natural and Open Systems,. 5th Edition, Prentice Hall. Kasper 

Reinink 2002 
• Fehér Péter: Tudásmenedzsmentet támogató szervezeti megoldások. In.: Vezetéstudomány 2007/7-8. 11-

21. 
• Jávor, I.: A szervezetszociológia gondolati rendszerei Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 
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BKO 4313 Szervezet és vezetéselmélet I. 
BKOL 4313 Szervezet ésvezetéselmélet I. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tomka János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba  Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a bevezetı órákon a szervezetek szociológiai és kommunikációelméleti relevanciáit tárgyalja, az 
önérdek és a rendszer-környezet kapcsolatának elemzésébe vezet be.  A szervezet,- és vezetéselmélet történeti 
alakulásának vázlatos leírása után a nyílt rendszer fogalmát érinti, tárgyalja a rendszerelméleti kontextusokat. 
A stabilitás és adaptáció dilemmáiról esik szó. A szervezetek alapvetı formáit tekinti át a strukturális 
jellemzıkön keresztül az egyes szervezeti formákra ad modellszerő definíciókat. Vezetési funkciók és változás 
management témakörét a 2007-es másodlagos hitelpiaci válsággal kibontakozó folyamatok hatásai tükrében 
érinti a kurzus. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
� Szervezetek mint nyílt rendszerek, a szervezet és a probléma kapcsolatának kommunikáció és 

szociológiaelméleti tárgyalása.  (Weber, Taylor, Fayol, Luhmann) 
� Strukturális jellemzık, munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináció és konfiguráció. 
� Szervezeti formák 1.: funkcionális és divizionális szervezetek leírása. 
� Szervezeti formák 2.: divizionális szervezetek részletes tárgyalása, mátrix és tenzorszervezetek. 
� Vezetési funkciók 1. Motiváció. 
� Vezetési funkciók 2. Kontroll, érdekcsoportok, szervezeti konfliktusok kontextusai. 
� Döntési problémák, rend és káosz szervezeti értelmezése. 
� A válság vezetési kihívásai, vezetési dilemmák a szervezet átalakításában. 
� A szervezeti kultúra jelentısége a változás managementben. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés, Budapest, KJK Kerszöv, 2004. p43-105., p127-205.  
• Dombrádi K.: Boldogulás tudásközösségekben, Budapest, KRE-Belvedere, Egyetemi jegyzet, 2009. 

Budapest-Szeged, p11-21. (Modern társadalmak differenciálódása) 
• Klein B.-Klein S.: A szervezet lelke, Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2008. (A kompetemciák fontossága) 

p65-79. 
• Dinya L.: Szervezetek sikere és válsága. Budapest, Akadémiai, 2005. (Szervezeti célok – befolyásos 

érdekeltek.) p35-48.  
• Bormann E.G. –Nichols, R.G. Hawell, W.S. Kommunikáció a szervezetekben In.: Kommunikáció II. 

Szerk.: Horányi Özséb Budapest, General Press K., 2002. 191-200. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Zilahy Gyula: Szervezetek közötti együttmőködés és a fenntartható fejlıdés, in.:  Vezetéstudomány 

2007/4. 2-14. 
• Váry Anna: Érzékeny és okos szervezetek In.: Játszmák nélkül (szerk.: Járó Katalin) Budapest, Helion, 

1999.297-305. 
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BKO 4315 Médiagazdaságtan  II. 

BKOL 4315 Médiagazdaságtan  II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Takács Bence 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a reklám kampányok tervezésének alapvetı eljárásaival. 
Megismerjék a média használati adatbázisok használatát, jártasságot szerezzenek egyszerőbb média 
szórástervek tervezésében. A tantárgy céljai közé tartozik továbbá az is, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 
ügynökségi munka folyamatával, a kampányok adminisztrációja során követett eljárásokkal. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A Média ügynökségek felépítése és mőködése.  
• A rendelkezésre álló médiás információforrások.  
• Az alapvetı média használati mutató számok értelmezése.  
• A média brief.  
• A stratégiai tervezés folyamata.  
• Taktikai tervezés TV.  
• Taktikai tervezés non TV.  
• Post buy analízis.  
• A média vásárlás folyamata.  
• Kampányértékelés és prezentálás az ügyfélnek.  
• Csoport munka saját projekten.  
• Csoport munka saját projekten.  
• A projektek prezentálása és értékelése.  
• A projektek prezentálása és értékelése 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye 2.0 – A hatékony médiatervezés és –vásárlás kézikönyve 

Budapest, Mrs. White Media Consulting Kft. És a MediaSpirit Consulting Kft.2006.  
• Médiatervezés a reklámban Budapest, Aula Kiadó 2000. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO 4317  PR  II. 

BKOL 4317  PR  II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Tóth István 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Projekt készítése 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezeti kommunikációs stratégiák kiindulópontját képzı empirikus kutatások, és lehetséges 
módszertanuk bemutatásával kezdıdik a kurzus, hiszen a stratégiaalkotás, célcsoport meghatározás, és tartalmi 
elemek meghatározásakor elengedhetetlen a megalapozott környezetelemzés. A következıkben a 
kampánytervezés egyik lényeges eleme kerül terítékre, a költség-haszon optimalizálás. PR kampány tervezési 
részterületeirıl: költség, eszköz, idıterv, és a célcsoportszegmentálás mikéntjérıl, majd az eredmények 
mérésnek módszertani lehetıségeirıl, korlátairól esik szó. A kurzus mindvégig esettanulmányokon keresztül 
vizsgálja a PR kampányok stratégiaalkotását, és megtérülésük lehetıségeit.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Szervezeti célmeghatározás,  
• A PR helye a célelérésben,  
• Akcióterv,  
• Megelızı kutatások,  
• Produkciók mőfaji meghatározása, eszköz-mix,  
• Két és többdimenziós megvalósítási tervek  
• Lobbi, és a PR.   
• Utólagos hatáselemzések: médiatartalom elemzés, (online, print, tv, rádió), közvélemény-kutatások, 

attitődvizsgálatok (fókuszcsoportos elemzések),  
• Preferencia-változás kutatások (output és outcome vizsgálatok).  
• Megtérülési mutatók. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Projekt készítése 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Nyárádi Gáborné-Szeles Péter: Public Relations II., Budapest, Perfekt Kiadó, 2004. (355-452p.) 
• Fraser P. Seitel: The Practice of Public Relations, 10 edition (Public Opinion: 50-75p., Consumers and 

Investors: 448-470p.) Prentice Hall, 2006. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Charles J. Fombrum: Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Harvard Business School 

Press, Boston, 1996.  
• Anne Gregory: Planning and Managing a Public Relatinons Campaign, A step-by-step guide. Kogan Page, 

London, 1996.   
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BKO 4319 Marketingkutatás 

BKOL 4319 Marketingkutatás 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tomka János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A marketingkommunikációt elsısorban a vásárlással kapcsolatos döntéseket megalapozó, vagy meghatározó 
eszköznek tekinthetjük, így a a különbözı leírásokat: amelyek funkciókkal, tevékeny-ségekkel, vagy 
eszközökkel kategorizálnak – képesek lehetünk egységesen kezelni. A márka-identitást a kommunikáció 
forrásának tekintjük, amely a szegmentált piacok számára pozitív jelentést hordoz. A kommunikáció 
ellentmondásoktól mentes, egymásra építı kongruens akciók láncolata, amely egyediséget teremt, keretez, 
sajátos érzelmi kötıdést alapoz meg, márka és fogyasztója között.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• Fogalmi értelmezés,  
• A márkaidentitás fogalma,  
• Célcsoport szegmentálás  
• Funkcionális megközelítés: PR, reklám, személyes eladás, vásárlásösztönzés, szponzoráció.  
• Marketing-mix: 4P és kiterjesztett modellek,  
• Kutatások,  
• Piaci részesedéssel kapcsolatos stratégiák kommunikatív aspektusai (Ansoff Mátrix alapján),  
• Pozícionálás fogalma, és folyamata. A szimbolikus, funkcionális, és kísérleti pozícionálás  
• (Jack Trout).  
• Re-branding kampányok, esettanulmányok, kampánytervezés, mérések.  
• Új média, és a reklám. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban, Budapest, Geomédia, 2000. (11-107.o.) 
• Suzanne Bısze Irving: A marketingtervezés gyakorlati útmutatója, Budapest, Geomédia, 2001. (189.-

242.o.) 
• Robbin Zeff-Brad Aronson: Reklám az interneten,  Budapest, Geomédia, 2000. (85-136.o.) 

 
Ajánlott irodalom: 

• Al Ries, Jack Trout: Positioning, The Bottle For Your Mind, 20th anniversary ad. The McGraw Hill Co. 
, 2001. 

• Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban Budapest, Geomédia, 2000.  
• David Ogilvy: A reklámról Budapest, Park, 1990., 1997. 
• Jon Steel: Igazság, hazugság, reklám Budapest, Sanoma, 2002. 
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BKO 4321 Szervezeti kommunikáció I. 

BKOL 4321 Szervezeti kommunikáció I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kommunikáció a szervezetek létmódjának meghatározó elemét képezi, mely a szervezetek 
önszabályozásának és a külsı szervezeti és társadalmi környezet felé irányuló alkalmazkodásának feltétele. A 
kommunikáció az eltérı szervezeti (mechanisztikus, organizmus, személyközi, kulturális vagy politikai 
értelmezési kereteket szolgáltató) megközelítések közös elemének tekinthetı.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
• A szervezeti kommunikáció kutatásának története.  
• A szervezeti kommunikáció és a szervezeti metaforák.  
• A szervezeti kommunikáció csatornái és médiumai.  
• A szervezeti kommunikáció és a szervezeti kultúrák.  
• A szervezeti politika. 
• „Strategic Human Resource Management” (SHRM) 
• „Management by Objectives” (MBO).  
• Rockart-féle „Critical Success Factor” (CSF) metódus.  
• A szervezeti „közvetítés és békéltetés”.  
• A „Shadow mediation” módszer.  
• Szervezetfejlesztés és tréningek 

1. Az NTL T-csoport módszer a szervezeti kommunikációban 
2. Tavistock S-csoport módszertan 

• A nyolcvanas évek tréningformái: 
- Gordon-féle hatékonyságfejlesztés 
- NLP 
- Tranzakcióanalízis. 
 

Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bormann, E. G.-Nichols, R. G.-Howell, W. S.: Kommunikáció a szervezetekben,in: Kommunikáció II. 

szerk.: Horányi Ö., Budapest Generál Kiadó, 2004. (191.-201.o.) 
• Béres- Horányi Ö: A társadalmi kommunikáció Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
• Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen, szerk. Mészáros Aranka, Budapest, ELTE Eötvös 

Kiadó, 2007 (különösen Buda Béla áttekintése a diszciplína kialakulásáról 
 
Ajánlott irodalom: 
• Mastenbroek, W. F. G.: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1991. 
• Varga Károly : Értékek fénykörében Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 
• Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat, 2003. 
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• Varga k.: Az emberi és szervezeti erıforrás fejlesztése. Szervezeti akciókutatások eredményei és 
tanulságai, Budapest, Akadémiai K., 1986. 

• Csepeli Gy., A szervezkedı ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája Budapest, Osiris, 2001. 
• Michel Foucault: Felügyelet és büntetés: A börtön története Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1990. 
 

 
 
 

BKO 4323 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése – (PR) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az eddigi elméleti és módszertani tárgyakban tanultakat a nyári szakmai gyakorlaton kell, hogy megfigyeljék 
ill. gyakorolják  a hallgatók, majd a tapasztalataikról írásos beszámolóban kell, hogy elemzı munkát adjanak 
le. A szemináriumi keretek között ezekrıl szóbeli beszámoló adása majd megvitatása történik.  A hasonló 
típusú gyakorlóhelyek kapcsán az általános jellegzetességek megkeresése is cél. Minden hallgató 
beszámolójára sor kell kerüljön. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A gyakorlóhelyek, mint szervezetek/intézmények elemzéséhez szükséges szempontrendszer.  
• Organogram típusú szerkezeti vázlatkészítés.  
• A szervezet rendszerszemlélető elemzése (alrendszerek, határok, szabályzók, visszacsatolás).  
• A szervezeti kommunikáció jellegzetességeinek felismerése.  
• A szervezeti légkör és kultúra jellegzetességeinek felismerése. 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen.  Edge 2000. Budapest 2004. 514.o.  
 
Ajánlott irodalom: 
Az eddig tanultakból a releváns irodalom beépítése a munkát elemzı naplóba. 
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, AULA K., 2004.342.o. 
• Belbin, M.: A team – avagy az együttmőködı csoport. Budapest Edge 2000 Kiadó, 2003. 117.o. 
• Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen. Budapest ELTE Eötvös K, 

2007. 
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BKO 4213 Szervezetelemzés és fejlesztés I. 

BKOL 4213 Szervezetelemzés és fejlesztés I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albert Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba  Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A modern szervezetfejlesztési és szervezetdiagnosztikai szemlélet és módszertani alapok átadása a tantárgy 
hallgatói számára. Külföldi és hazai szervezetfejlesztési modellek elemzésén keresztül gyakorlati látásmód és 
szemlélet formálása.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:   
• Bevezetés a témába 
• Szervezetek kialakulása, fejlıdése. 
• A szervezetek jellemzıi, fı típusai. 
• Üzleti és nonprofit szervezetek mőködése. 
• A szervezetek alapstruktúrái. 
• A szervezet, mint komplex rendszer. 
• Vállalati kultúra és integritás.  
• Kompetenciamodellek. A jó teljesítmény elérésnek magyarázatai.  IMC, McClelland/McBer, WOW 

modell. Minıségbiztosítási rendszerek szerepe.  
• Teljesítményértékelések, motiváció, szervezeti lojalitás. Motiváció elméletek: Herzber, Festinger, kognitív 

és kulturális megközelítések.  
• Szervezeti célok, érdekeltek. A befolyásolás stílusai.  
• A változások menedzselése és szervezetben. 
• A változtatás szakaszai, az egyes szakaszok feladatai és fıbb problémái. 
• A szervezettervezés és szervezetfejlesztés elméleti megalapozása. 
• Változás-irányítási stratégiák és technikák  
• Szervezetfejlesztési modellek és eljárások  
• Change Iceberg, Business Process Reengineering (BPR) Risk management.  
• Mi a siker? Operatív teljesítmény. A McKinsey modell interpretációja. 
• Szervezési feladatok, vezetési feladatok, ellenállás a stratégiával szemben, a kultúra változásának 

alakulása.  
• Stratégiai management és a szervezeti kultúra. 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Klein B.-Klein S.: A szervezet lelke, Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2008. (66-79p., 687-709p., 717-
748p., 575-586 pp.) 

• Dinya L.: Szervezetek sikere és válsága Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. (35-39p., 42-66p., 131-146p, 
209-218p.) 

• Felföldi Barnabás: A szervezeti kultúra kutatásának újabb fejleményei: a kommunikációközpontú 
megközelítésekrıl, in.: Tudásmenedzsment V. évf.  

 
Ajánlott irodalom: 
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BKO 4214 Szervezetelemzés és fejlesztés II. 

BKOL 4214 Szervezetelemzés és fejlesztés II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albert Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 4213 

és BKOL 4213 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba  Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
 VI. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A modern szervezetfejlesztési szemlélet és módszertani alapok átadása a tantárgy hallgatói számára. 
Szemléleti megalapozást és módszertani eljárásokat nyújtani az összetett feladat (változtatás, projekt, stb.) 
megoldására szervezıdı munkacsoport, a team tevékenységének tréneri katalizálásához, irányításához.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témák: 
• A szervezetfejlesztés gyakorlati eszköztárának áttekintése, az OD menete és a tréningek fajtái  
• Az egyén a szervezetben, a szervezet mentális modellje az egyénben, önismeret és a fejlesztés kereteinek 

tisztázása  
• A csapatépítés és szervezet „fejlesztés”, élménypedagógia  
• A dráma, mint módszer  
• Személyes segítés, coaching, mentoring módszerek, tanácsadás  
• Csoportközi és szervezeti szintő beavatkozások  
• Változásmenedzsment 
 
Házi dolgozat készítése: 
A team-építés forgatókönyvének vázlatos és ezen belül egyik módszertani elem részletes bemutatása (ezek 
kapcsán a sajátélményő benyomások, illetve a szakmai, módszertani háttér kifejtése) c. dolgozat elkészítése 
(min. 5 oldal terjedelemben). 
 
A vizsga tartalma és lefolyása: 
A vizsgázók visszajelzést kapnak a dolgozatukról és a szervezetfejlesztés módszereinek kérdéseirıl a kötelezı 
irodalom és az órán elhangzottak alapján tesztet írnak. 
  
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• Házi dolgozat készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az órákon feldolgozott ismeretek és módszerek anyaga 
• Rudas János: Javne örökösei Budapest, Lélekben Otthon Kiadó, 2009.  
• Mészáros A. (szerk.): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I., egyének és csoportok. Miskolc, 

Z-Press, 2006.  
 
Ajánlott irodalom: 
• K. Lewin: Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin mőveibıl Budapest, KJK, 1975. (Mérei írása: 7-53. 

old.).  
• Gazdag M.: Szervezet- szervezetfejlesztés- módszerek. Alkalmazott pszichológia. 2003. V. évf. 3-4. sz. 

63-79. old.  
• Gellert, M. – Nowak, C.: A csapatépítés nagykönyve – csapatépítés, csapatmunka, csoporttanácsadás 
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elmélete és gyakorlata Miskolc, Z-Press, 2010. 
• Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó, 2007.  
• Dr. Sediviné Balassa Ildikó: Szervezési Ismeretek Keszthely, Keszthelyi Akadémiai Alapítvány, 1998. 
• Klein Sándor: Munkapszichológia I. Budapest, SHL Hungary KFT, 2000.  
• Raffai Mária: BPR Üzleti Folyamatok Újjászervezése Gyır, Alexander Alapítvány, 1999. 

Verner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban Budapest KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, 2002. 
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BKO 4215 – BKO 4216 Szervezeti kommunikáció I.-II. 

BKOL 4215 – BKOL 4216 Szervezeti kommunikáció I.-II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
tavaszi 

 

Ajánlott félév: 
V. és VI. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kommunikáció a szervezetek létmódjának meghatározó elemét képezi, mely a szervezetek 
önszabályozásának és a külsı szervezeti és társadalmi környezet felé irányuló alkalmazkodásának feltétele. A 
kommunikáció az eltérı szervezeti (mechanisztikus, organizmus, személyközi, kulturális vagy politikai 
értelmezési kereteket szolgáltató) megközelítések közös elemének tekinthetı.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Szervezeti kommunikáció I. Alapfogalmak, szervezeti kultúrák, szervezetfejlesztés és tréningek 

1-2.   A szervezeti kommunikáció kutatásának története 
3. A szervezeti kommunikáció és a szervezeti metaforák 

4. A szervezeti kommunikáció és a szervezeti kultúrák 
5. A szervezeti kommunikáció csatornái és médiumai 

a. A szervezeti komm. iránya, csatornái, zavarai 
b. A Public Relations (PR) története (Amerika, Európa, Magyarország) és értelmezései 
c. A tömegkommuniáció jellemzıi és alrendszerei (feldolgozó, kisugárzó); A közlemények 

és az általuk kialakított kép („gate keepers”) és hatása 
d. A tömegkommunikáció médiumai 

6.  A szervezeti „közvetítés és békéltetés” 
7. A „Shadow mediation” módszer 

      8-9. Szervezetfejlesztés és tréningek 
a. Az NTL T-csoport módszer a szervezeti kommunikációban 
b. Tavistock S-csoport módszertan 

            10-11.  A nyolcvanas évek tréningformái: 
-Gordon-féle hatékonyságfejlesztés 
- NLP 
- Tranzakcióanalízis 

Szervezeti kommunikáció II. Vezetéselmélet és HR 
1. A szervezeti politika 
2. . Szervezetfilozófia, a szervezeti politika és a szervezeti kommunikáció összefüggései 
3. Személyes vezetés-leadership 
4.  „Management by Objectives” (MBO): Célközpontos vezetés /„Megegyezéses Eredménycélokkal való 

Vezetés” (MEV) 
5. Rockart-féle „Critical Success Factor” (CSF) metódus és a KPI 
6. „Strategic Human Resource Management” (SHRM) 
7. A teljesítményértékelés, kompenzációs és javadalmazási rendszerek; a kontroll 
8. Változás-tanulás. Kríziskommunikáció, krízismenedzsment (vendégelıadó: Szondi György, Senior 

Lecturer and Course Leader for MA International Communication, Leeds Metropolitan University, 
Faculty of Business & Law) 

9. Változásvezetési stratégiák; OD 
10. Változások az emberi tényezı kezelésében (a munkakör és az egyén kapcsolata, empowerment, 

önirányító munkacsoportok) 
11. Spiritualitás és vezetés 
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Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bormann, E. G.-Nichols, R. G.-Howell, W. S.: Kommunikáció a szervezetekben,in: Kommunikáció II. 

szerk.: Horányi Ö., Budapest Generál Kiadó, 2004. (191.-201.o.) 
• Béres- Horányi Ö: A társadalmi kommunikáció Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
• Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen, szerk. Mészáros Aranka, Budapest, ELTE Eötvös 

Kiadó, 2007 (különösen Buda Béla áttekintése a diszciplína kialakulásáról 
• Hofstede, Geert és Gert Jan: Kultúrák és szervezetek, VHE Kft., Pécs, 2008. 
• Bakacsi György et al.: Stratégiai emberi erıforrás menedzsment, KJK, Bp., 1999. 
• Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Közgazdasági és Jogi Kiadványok Kerszöv, 2002..  
• Borgulya Istvánné-Vetı Ágnes: Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben, Akadémiai 

Kiadó, 2010 
 
Ajánlott irodalom: 
• Mastenbroek, W. F. G.: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1991. 
• Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat, 2003. 
• Varga k.: Az emberi és szervezeti erıforrás fejlesztése. Szervezeti akciókutatások eredményei és 

tanulságai, Budapest, Akadémiai K., 1986. 
• Csepeli Gy., A szervezkedı ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája Budapest, Osiris, 2001. 
• Michel Foucault: Felügyelet és büntetés: A börtön története Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1990. 
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BKO 4217 Szervezeti és üzleti etika I. (Szervezeti etika) 

BKOL 4217 Szervezeti és üzleti etika I. (Szervezeti etika) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V.  

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezeti etika (organizational ethics) és a gazdasági etika (business ethics) rohamosan növekvı, új 
tudományterületek, amely a gazdasági-társadalmi szervezetek tevékenységrendszereinek etikai szempontú 
elemzésével foglalkoznak. A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezeti és 
gazdasági etika alapfogalmaival és közelítésmódjaival, valamint európai gyakorlatával.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus a szocio-ökonómia, a szervezetpszichológia és a morálpszichológia újabb eredményeit használja és a 
szervezetek társadalmi felelısségének modellje mellett tör lándzsát. Bemutatja a szervezetek etikai problémáit 
és rávilágít etikalizálásuk lehetséges módszereire. A kurzus során etikai esettanulmányok és etikai döntési 
játékok sorra kerülnek.  
 
Témakörök: 

• Etikai irányzatok, etikai motívumok 
• Az etika emberképe  
• Stakeholder elmélet 
• A szervezetek társadalmi felelıssége 
o Etikai intézmények 
o Etikai problémamegoldás 
• Méltányosság és igazságosság a szervezetben 
• Etikai elhárító mechanizmusok 
o A szervezetek és a természeti környezeti 
• Feminista etika és esélyegyenlıség  
o Döntési gyakorlatok 

 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Podolny, J. M.: A végsı felelısség az üzleti iskoláké; Harvard Business Review, 2009. október 
• Hársing L.: Etika kislexikon; Bíbor Kiadó, 2007. 
• Maxwell, J.C.: Etika 101; Bagolyvár Könyvkiadó, 2006. 
• Pálinkás J.: Üzleti etika; INOK Kft. 2006. 
• Hegyi beszéd 
 
Ajánlott irodalom: 
• Guinness, O.(szerk.): Eligazodni a zőrzavarban – Bőn és erény az erkölcsi zőrzavar korában; The Trinity 

Forum, KEVE Társaság, 2006. 
• Guinness, O. (szerk.): Amikor senki sem lát; The Trinity Forum – KEVE Társaság, 2005. 
• Alford, H.J.; Naughton, M.J.: Menedzsment, ha számít a hit; Kairosz Kiadó, 2004. 
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• Stott, J.: Korunk égetı kérdései; Harmat-KIA; 2009. 
• Tomka J.: A megosztott tudás hatalom, Harmat Kiadó, 2009. 
• Shattuck, R.: Amikor a gonoszság „menı”; Guinness, O. (szerk.): Csak ne általam, The Trinity Forum – 

KEVE Társaság 2008. 
• A hegyi beszéd; Máté evangéliuma, 5-7. Fejezet 
• Machiavelli, N.: A fejedelem, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 
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BKO 4219 HR I. és  BKO 4220 HR II. 

BKOL 4219 HR I. és  BKOL 4220 HR II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
Dr. Albert Fruzsina 
Tóth István 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
İsz és  
Tavasz 

 
Ajánlott félév: 

V - VI. 
Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Ismereteket nyújtani a szervezeteken belül folyó HR tevékenységekrıl, amelyek hatékonyságának növelésében 
jelentıs szerepet játszhat sajátos kommunikációs eszközök alkalmazása. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:  
• HR és kommunikáció. 
• Erıforrások biztosítása 
• A toborzás kommunikációs sajátosságai. 
• A kiválasztás módszerei (írott anyag elemzése: CV, motivációs levél) 
• Az interjú módszere. (szimulációs gyakorlat) 
• A munkaköri követelmények meghatározása. (munkaköri leírások elemzése) 
• Munkavégzés értékelése. 
• Teljesítmény menedzsment  
• Ösztönzésmenedzsment 
• Továbbképzések 
• Tréning-programok 
• Tréning-feladat szimulálása 
• Összefoglalás 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Poór József és Dr. Karoliny Mártonné (fıszerkesztık): Személyzeti/emberi erıforrás menedzsment 

kézikönyv Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999.  
• Bakacsi Gy.- Bokor A.- Császár Cs. Et alii: Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzsment Budapest KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2000.  
 
Ajánlott irodalom: 
• Klein B. – Klein S.: A szevezet lelke Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2008. p65-79. 
• Dinya L.: Szervezetek sikere és válsága Budapest, Akadémia Kiadó, 2005. p35-48. 
• Nemeskéri Gyula – Gfruttus Levente: Az emberi erıforrás fejlesztésének módszertana Budapest, Ergofit 

K. 2001. 
• Nemeskéri Gyula – Pataki Csilla: A HR gyakorlata Budapest Ergofit, 2007.  
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BKO  4221 – BKO 4222 Szervezeti egészségkultúra és stresszmenedzsment I-II. 

BKOL  4221 – BKOL 4222 Szervezeti egészségkultúra és stresszmenedzsment I-II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
V. – VI. 

Értékelés 
módszere: 

esettanulmány 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a szervezeti kultúra egészséget és betegségkockázatot illetı összefüggéseinek megismertetése, a 
pszichikai ellenállóképesség fejlesztése, az egyéni teherbírás önismereti úton való növelése; valamint alapvetı 
információk átadása a stresszmenedzsmentrıl és a konfliktuskezelésrıl.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
� Stressz, stresszorok.  
� Szervezeti kultúra és a stressz 
� Szervezeti kultúra s szervezeti magatartástudomány szempontjából 
� Szakmaspecifikus stresszorok és a burnout jelenség.  
� Saját stresszorok felismerése, a stresszreakciók tudatosítása.  
� Megküzdési módok.  Stresszkezelés és személyiségjegyek.  
� Az asszertív magatartás.  
� Szervezeti magatartás- és személyiségfelesztés 
� A stresszmenedzsment 
� Módszerek: szituációs és maginációs gyakorlatok,  
� Önismereti kérdıívek. 
� A stressz magatartásepidemiológiája 
� Pszichoszomatikus betegségek 
� A munkahely pszichoszomatikája 
� A munkanélküliség pszichoszomatikája.  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
•  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Selye János: Stressz, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 
• Lázár I.: A munka és a munkanélküliség pszichoszomatikája Budapest, Semmelweis Kiadó in press 2010. 
• Magyar lelkiállapot, 2008 : esélyerısítés és életminıség és a mai magyar társadalomban / szerk. Kopp 

Mária;  2008 Semmelweis ISBN:978-963-9879-16-4  
 
Ajánlott irodalom: 
• Balogh L. és mtsai.: Vezetéspszichológiai sarokpontok Budapest, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 

2000. 
• Honey P.: Problémás emberek – és hogyan bánjunk velük? Budapest, Bagolyvár, 2001. 
• Loehr J.E., McLaughlin P. J.: Lelki állóképesség – az élsportban alkalmazott sikertechnikák adaptálása az 

üzleti és a politikai életre Budapest, Bagolyvár 1998 
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BKO 4223 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése – (Szervezeti) 

BKOL 4223 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése – (Szervezeti) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az eddigi elméleti és módszertani tárgyakban tanultakat a nyári szakmai gyakorlaton kell, hogy megfigyeljék 
ill. gyakorolják  a hallgatók, majd a tapasztalataikról írásos beszámolóban kell, hogy elemzı munkát adjanak 
le. A szemináriumi keretek között ezekrıl szóbeli beszámoló adása majd megvitatása történik.  A hasonló 
típusú gyakorlóhelyek kapcsán az általános jellegzetességek megkeresése is cél. Minden hallgató 
beszámolójára sor kell kerüljön. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A gyakorlóhelyek, mint szervezetek/intézmények elemzéséhez szükséges szempontrendszer.  
• Organogram típusú szerkezeti vázlatkészítés.  
• A szervezet rendszerszemlélető elemzése (alrendszerek, határok, szabályzók, visszacsatolás).  
• A szervezeti kommunikáció jellegzetességeinek felismerése.  
• A szervezeti légkör és kultúra jellegzetességeinek felismerése. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen.  Edge 2000. Budapest 2004. 514.o.  
 
Ajánlott irodalom: 
Az eddig tanultakból a releváns irodalom beépítése a munkát elemzı naplóba. 
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, AULA K., 2004.342.o. 
• Belbin, M.: A team – avagy az együttmőködı csoport. Budapest Edge 2000 Kiadó, 2003. 117.o. 
• Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen. Budapest ELTE Eötvös K, 

2007. 
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BKO 4224 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 

BKOL 4224 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr. Albert Fruzsina 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag  korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkedhetnek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulhatják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek  a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon 
készítendı szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím és stílus megválasztásának mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia, stb. rendszerét. 
 
Tematika: 
• A szakdolgozat formai elıírásai.  
• A dolgozat fıbb részei, az egyes részek funkciója a szöveg egészében.  
• A prezentáció.  
• A szakirodalom.  
• Az elméleti háttér és az empíria aránya.  
• További kutatások. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az irodalom feldolgozása az adott záródolgozat függvénye. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
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BKO 4226 Szervezeti kommunikáció III. (Szerv. Inf. Tech.) 

BKOL 4226 Szervezeti kommunikáció III. (Szerv. Inf. Tech.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Prezentáció 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a szervezeten belüli és szervezetközi elektronikus információkezelés, a szervezet vezetésének 
információs kultúrája és kommunikációs eszközei az új médiumok révén és a hálózati kommunikáció 
elméletének, eszközeinek megismertetése és az ehhez szükséges készségek kifejlesztése. Az 
információtechnológia (IT) szervezetmenedzsment célú alkalmazásának formáit, sajátosságait és lehetıségeit 
elméletben és gyakorlatban ismerteti. A tárgy az elméleti modell - 
alkotás mellett alkalmazási példák és esettanulmányok révén illusztrálja a tananyagot. A tárgy témái között 
szerepel áttekintés az IT növekvı gazdasági szerepérıl: a kezdetektıl a stratégiai szerep-körig a gazdasági 
alkalmazások terén. IT alkalmazási területek, alkalmazási típusok, az IT gazdaságban és a szervezetekben 
játszott szerepe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
• Az információs technológia történet és alkalmazásai.  
• Stratégiai IT rendszerek. Az IT innovatív alkalmazása: a szervezeten belüli és a szervezetek közötti 

együttmőködési lehetıségek kiterjesztése – outsourcing.  
• Business Process Redesign és Businessk Network Redesign.  
• IT stratégia és tervezés alkalmazása a rendszervezésben. Az IT területkör üzleti stratégiához kapcsolása, 

fıbb módszerei (CSF, BSP, stb.).  
• Projektpriorizáció, hasznok becslése. A felsıvezetıi támogatás megszervezése. Minıségbiztosítás; 

minıségtanúsítás; új követelmények az alkalmazásokban.  
• Az IT alkalmazásának szervezeti vonatkozásai: a felhasználói oldal jellemzıi, az IT funkció és a szervezet 

kapcsolata, a felsı vezetéshez való viszonya.  
• Az IT funkció menedzsmentje, jellemzı IT vezetési stratégiák. IT infrastruktúra menedzsment:  
• Az e-business (az Internet gazdaság) történeti alapjai és technológiája, az e-kereskedelem fogalmai, 

szereplıi,  
• Az e-kereskedelem és az értéklánc kapcsolatrendszere, az e-kereskedelem modelljei (B2C és B2B), 

valamint fıbb gyakorlati formái. Az e-kereskedelem mőszaki és infrastrukturális alapjai.  
• Desk top média ismeretek és gyakorlati alkalmazásuk, kiadványkészítés.  
• Multimédiaismeretek, weblapkészítés, Internet kommunikáció.  
• Információmenedzsment. E-business ismeretek,  
• E-demokrácia eszközei és lehetısége.  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Évközi feladatok elkészítése 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
• Budai Balázs Benjamin: E-government Budapest, Aula, Kiadó 2002. 
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BKO 4112 Marketingkommunikáció 

BKOL 4112 Marketingkommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tomka János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A marketingkommunikációt elsısorban a vásárlással kapcsolatos döntéseket megalapozó, vagy meghatározó 
eszköznek tekinthetjük, így a a különbözı leírásokat: amelyek funkciókkal, tevékenységekkel, vagy 
eszközökkel kategorizálnak – képesek lehetünk egységesen kezelni. A márka-identitást a kommunikáció 
forrásának tekintjük, amely a szegmentált piacok számára pozitív jelentést hordoz. A kommunikáció 
ellentmondásoktól mentes, egymásra építı kongruens akciók láncolata, amely egyediséget teremt, keretez, 
sajátos érzelmi kötıdést alapoz meg, márka és fogyasztója között.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
• Fogalmi értelmezés,  
• A márkaidentitás fogalma,  
• Célcsoport szegmentálás  
• Funkcionális megközelítés: PR, reklám, személyes eladás, vásárlásösztönzés, szponzoráció.  
• Marketing-mix: 4P és kiterjesztett modellek,  
• Kutatások,  
• Piaci részesedéssel kapcsolatos stratégiák kommunikatív aspektusai (Ansoff Mátrix alapján),  
• Pozícionálás fogalma, és folyamata. A szimbolikus, funkcionális, és kísérleti pozícionálás  
• (Jack Trout).  
• Re-branding kampányok, esettanulmányok, kampánytervezés, mérések.  
• Új média, és a reklám. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban, Budapest, Geomédia, 2000. (11-107.o.) 
• Suzanne Bısze Irving: A marketingtervezés gyakorlati útmutatója, Budapest, Geomédia, 2001. (189.-

242.o.) 
• Robbin Zeff-Brad Aronson: Reklám az interneten,  Budapest, Geomédia, 2000. (85-136.o.) 

 
Ajánlott irodalom: 

• Al Ries, Jack Trout: Positioning, The Bottle For Your Mind, 20th anniversary ad. The McGraw Hill Co. 
, 2001. 

• Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban Budapest, Geomédia, 2000.  
• David Ogilvy: A reklámról Budapest, Park, 1990., 1997. 
• Jon Steel: Igazság, hazugság, reklám Budapest, Sanoma, 2002. 
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BKO 4115  PR II. 
BKOL 4115 PR II. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Tóth István 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

esettanulmány 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezeti kommunikációs stratégiák kiindulópontját képzı empirikus kutatások, és lehetséges 
módszertanuk bemutatásával kezdıdik a kurzus, hiszen a stratégiaalkotás, célcsoport meghatározás, és tartalmi 
elemek meghatározásakor elengedhetetlen a megalapozott környezetelemzés. A következıkben a 
kampánytervezés egyik lényeges eleme kerül terítékre, a költség-haszon optimalizálás. PR kampány tervezési 
részterületeirıl: költség, eszköz, idıterv, és a célcsoportszegmentálás mikéntjérıl, majd az eredmények 
mérésnek módszertani lehetıségeirıl, korlátairól esik szó. A kurzus mindvégig esettanulmányokon keresztül 
vizsgálja a PR kampányok stratégiaalkotását, és megtérülésük lehetıségeit.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:  
• Szervezeti célmeghatározás,  
• A PR helye a célelérésben,  
• Akcióterv,  
• Megelızı kutatások,  
• Produkciók mőfaji meghatározása, eszköz-mix,  
• Két és többdimenziós megvalósítási tervek  
• Lobbi, és a PR.   
• Utólagos hatáselemzések: médiatartalom elemzés, (online, print, tv, rádió), közvélemény-kutatások, 

attitődvizsgálatok (fókuszcsoportos elemzések),  
• Preferencia-változás kutatások (output és outcome vizsgálatok).  
• Megtérülési mutatók. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Esettanulmány/projektfeladat készítése 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Nyárádi Gáborné-Szeles Péter: Public Relations II., Budapest, Perfekt Kiadó, 2004. (355-452p.) 
• Fraser P. Seitel: The Practice of Public Relations, 10 edition (Public Opinion: 50-75p., Consumers and 

Investors: 448-470p.) Prentice Hall, 2006. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Charles J. Fombrum: Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Harvard Business School 

Press, Boston, 1996.  
• Anne Gregory: Planning and Managing a Public Relatinons Campaign, A step-by-step guide. Kogan Page, 

London, 1996.   
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BKO 4116 Világgazdaságtan és Magyarország külgazdasági kapcsolatai 

BKOL 4116 Világgazdaságtan és Magyarország külgazdasági kapcsolatai 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Vizsga 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
szakirányon 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavasz 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy bemutassa azokat a történelmi változásokat, amelyek a modern értelemben vett 
világgazdaság kialakulásához vezettek. Áttekinti a Nyugat meghatározó szerepét, és azokat a konfliktus-
rendszereket, amelyek a világ nyugatosodása nyomán létrejöttek. Elemzi a szocializmus rendszerének 
világgazdasági összefüggéseit, és áttekintést ad a globalizáció komplex társadalmi-gazdasági és ökológiai 
következményeirıl és ennek kezelését célzó világmérető koordinációs mechanizmusokról. Áttekinti a magyar 
gazdaság globális integrációjának folyamatát. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• A világgazdaság kialakulásának történeti feltételei.  
• A nyugatias modernitás lét-szervezıdési módja.  
• A centrum-periféria, a West és a Rest.  
• A nyugatias modernitás alap-dilemmái a XX. Század elsı évtizedeiben.  
• A globalitás lét-szervezıdési módja.  
• A globális hatalmi rendszer intézményei  
• A Bretton Woods-i intézményrendszer.  
• A szocializmus rendszerének világgazdasági háttere.  
• A kelet-európai rendszerváltás világgazdasági feltételei.  
• A Washingtoni Konszenzus intézményrendszere.  
• A globális tıke-áramlások hatalom-szerkezete.  
• Kína globális szerepének átalakulása.  
• A 2008-2009-es globális válság anatómiája.  
• A magyar gazdaság globális integrációja.  
• A globális rendszer jövı-perspektívái 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bogár László: Magyarország és a globalizáció Budapest Osiris Kiadó 2003.  
Ajánlott irodalom: 
• Práger László: A világgazdaság és Magyarország a XXI. Század elején Budapest, Unió Kiadó, 2003.  
• Práger László: A globális gazdaságon innen és túl. Budapest, Aula Kiadó 2008. 
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BKO 4117 Szaknyelv I./ BKO 4118 Szaknyelv II. 

BKO 4119 Szaknyelv III./ BKO 4120 Szaknyelv IV. 
BKOL 4117 Szaknyelv I./ BKOL 4118 Szaknyelv II. 

BKOL 4119 Szaknyelv III./ BKOL 4120 Szaknyelv IV. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 4117, BKO 4118, BKO 4119 
BKOL 4117, BKOL 4118, BKOL 4119 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
szakirányon 

kötelezı 

Meghirdetés 
féléve: 
tavasz Ajánlott félév: 

V. és VI. 
Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók elsajátítják a nemzetközi kommunikációban ismert kommunikációs formákat, szakzsargonokat. 
Elsıként az Európai Unió megismeréséhez szükséges angol szakszókincset (szaknyelv 1 és 3) sajátítják el, és 
második nyelvként a franciát vagy a németet (szaknyelv 2, 4) választják. Az Unió egyik hivatalos nyelvén 
áttekintik az európai integráció fıbb fejlıdési szakaszait és megismerkednek az Unió legújabb törekvéseivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Oktatási, tanulási módszer és az értékelés módja (angolul): 
Reading, listening to and comprehending texts 1373nt he EU in English. Identifying key EU phrases. 
Describing EU-related processes, policies, events etc. In English. Taking notes, drafting and gap filling. 
Finding information, evaluating sources. Translation of a newspaper article into Hungarian, text 
comprehension exercises, written summary of a newspaper article in Hungarian, two tests and an essay of 
students’ choice in English 1373nt he EU, class participation and written home assignments. 
 
Tematika (általános):  
Szaknyelv 1, 3. (szakszövegolvasás, beszéd- és írásgyakorlat) angol.  
Szaknyelv 2, 4 (szakszövegolvasás, beszéd- és írásgyakorlat) francia vagy német. 
Az alábbiakban az angol nyelvő tematikát részletezzük angolul, de ugyanez az ütemezés érvényes a másik két 
nyelvre is (a nyelvi sajátosságoktól eltekintve természetesen): 
 
Angol nyelvő tematika: 
1. hét: Recruitment 1373nt he EU institutions – open competitions 
2. hét: Basic Facts 1373nt he European Union 
3. hét: The History and Development of European Integration I. 
4. hét: The History and Development of European Integration II. 
5. hét: The Institutions of the EU I. 
6. hét: The Institutions of the EU II. 
7. hét: The Three Pillars of the EU 
8. hét:  Mid-term Test  
9. hét:  Common Foreign and Security Policy 
10. hét: Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters 
11. hét: The Single Market and the Four Fundamental Freedoms 
12. hét: Recent Problems 1373nt he EU as Seen 1373nt he Media 
13. hét: End of term Test 
14. hét: Enlargement 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• aktív részvétel a szemináriumokon 
Grading: based on an average of the marks given for the tasks listed above: 
 above 90%: 5 --  above 80%: 4 --  above 70%: 3 --  above 60%: 2. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• 250 MCQ on Europe – An SFE edition, 2001 Brussels 
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• Zoltán Horváth: Handbook 1374nt he European Union. Reference Press, 2002. 
• Császár, R. – Vass, R., Felvételi versenyvizsga az Európai Bizottság Intézményébe. Göttinger. 2003. 
• Lénárt, L., EU Texts English/Magyar Reader and Workbook. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2003. 
• Selected newspaper articles. 
Ajánlott irodalom: 
Europe 1374nt he move series. / and Official publications of the EC.  
www.europa.eu.int 
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BKO 4121 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése  

BKOL 4121 Mőhelymunka V. (Szakirányos nyári gyakorlat értékelése 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
V.. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az eddigi elméleti és módszertani tárgyakban tanultakat a nyári szakmai gyakorlaton kell, hogy megfigyeljék 
ill. gyakorolják  a hallgatók, majd a tapasztalataikról írásos beszámolóban kell, hogy elemzı munkát adjanak 
le. A szemináriumi keretek között ezekrıl szóbeli beszámoló adása majd megvitatása történik.  A hasonló 
típusú gyakorlóhelyek kapcsán az általános jellegzetességek megkeresése is cél. Minden hallgató 
beszámolójára sor kell kerüljön. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
A tantárgy tematikája: 
• A gyakorlóhelyek, mint szervezetek/intézmények elemzéséhez szükséges szempontrendszer.  
• Organogram típusú szerkezeti vázlatkészítés.  
• A szervezet rendszerszemlélető elemzése (alrendszerek, határok, szabályzók, visszacsatolás).  
• A szervezeti kommunikáció jellegzetességeinek felismerése.  
• A szervezeti légkör és kultúra jellegzetességeinek felismerése. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen.  Edge 2000. Budapest 2004. 514.o.  
 
Ajánlott irodalom: 
Az eddig tanultakból a releváns irodalom beépítése a munkát elemzı naplóba. 
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, AULA K., 2004.342.o. 
• Belbin, M.: A team – avagy az együttmőködı csoport. Budapest Edge 2000 Kiadó, 2003. 117.o. 
• Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktuskezelés a munkahelyen. Budapest ELTE Eötvös K, 

2007. 
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BKO 4123 Diplomáciatörténet, nemzetközi protokoll és etikett 

BKOL 4123 Diplomáciatörténet, nemzetközi protokoll és etikett 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kurucz György 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

V. 
Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A viselkedéskultúra ismeretére alapozva a szakirány hallgatóit megismerteti a nemzetközi diplomáciai, üzleti 
és egyházi élet és kapcsolatok protokolláris aspektusaival, a magas szintő kapcsolatok fenntartásának és 
ápolásának szabályaival, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eligazodjanak a magas szintő nemzetközi egyházi, 
üzleti és diplomáciai rendezvényeken, eseményeken, a protokoll események különbözı szintjein, magas fokon 
és tudatosan alkalmazni tudják a protokoll-eszköztár elemeit, képesek legyenek a protokoll követelményeinek 
eleget téve hivatalos programokat megszervezni és lebonyolítani. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Tematika:  
• A viselkedési szabályok kulturális háttere. Nemzeti kultúrák. Kulturális dimenziók. Nemzeti sajátosságok.  
• Öltözködéskultúra. Az üzleti és diplomáciai, valamint az egyházi öltözet.  
• A társadalmi érintkezés eszközei: Hivatalos névjegy és névjegyhasználat. Meghívások, meghívók.  
• Ajándékozás. A hivatalos, egyházi és állami ajándék. A virág ajándékozásának szabályai.  
• Ünnepek. Jelképek: zászló, nemzeti himnuszok, kitüntetések.  
• Diplomácia – történet, fogalmak. Diplomáciai eljárások. Állami és egyházi protokoll.  
• Protokolláris rangsorolás. A rangsorolás alkalmazása a gyakorlatban. Ültetési rend. Szertartásrend.  
• Általános gyakorlati protokolláris események.  
• Nemzetközi rendezvények szervezése.  
• Delegációs programok szervezése és lebonyolítása.  
• Sokoldalú rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az (elızetesen látogatott) foglalkozásokon elhangzottak alapján készített saját jegyzetek vagy a 

szemináriumon elhangzottak alapján készített saját jegyzetek. 
• Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Budapest, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. (cd 

melléklettel) I., II., III., IV. (14-18, 20-22), V., IX., XI. fejezetek 
• Kultúra, viselkedés, kommunikáció – Szerkesztı Hidasi Judit Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

1992 
• Ottlik Károly: Protokollkódex Budapest, Dinasztia Kiadó, 2000. 
• Protokoll-kézikönyv, szerkesztette Fekete Károly, Budapest, Magyar Protokollosok Klubja Országos 

Egyesület, 2000. 
• Hill, D. J.: A History of Diplomacy in the International Development of Europe. vols. 1-3. New York 

1905-1914. (repr.) 
• Diószegi I.: A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939. Budapest 1997. 
• Kleinschmidt, H.: A nemzetközi kapcsolatok története. Budapest 2001. 
• Haselmayr, F.: Diplomatische Geschichte des Zweiten Reichs von 1871-1918. Bd. 1-5. München 1956-

1964. 
• Steiner, Z.: The Foreign Office and Foreign Policy. Cambridge 1969.  
• Steiner, Z.: Britain and the Origins of the First World War. London 1977.  
• Williamson, S. R.: Austria-Hungary and the Origins of the First World War. London 1991. 
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Ajánlott irodalom: 
• Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció Budapest, Püski Kiadó, 2001. 
• Görög Ibolya: Protokoll az életem Budapest, Atheneum, 1999. 
• Kultúra és pszichológia – Szerkesztı Nguyen Luu Lanh Anh Budapest, Osiris, 2003. 
• Odze György: Diplomáciai körök Budapest, Saxum, 2004. 
• Richard Hill: Mi európaiak Budapest, Geomédia Szakkönyvek, 1999. 
• Terri Morison: Meghajlás vagy kézfogás? Debrecen Alexandra Könyvkiadó é.n. 
• Dr.Vámos Lászlóné: Nyolc miniszter volt a fınököm – Protokoll a gyakorlatban; Szilvia BT, Budapest 
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BKO 4122 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 

BKOL 4122 Mőhelymunka VI. (Szakdolgozatírás módszertana) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Váradi Ferenc 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 
Dr. Albert Fruzsina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli 
beszámoló 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tartalmilag és formailag  korrekt 
szakdolgozat elkészítésének lépéseirıl. Megismerkedhetnek a különbözı (történeti, elméleti, elemzı, 
szövegkorpuszon alapuló stb.) tématípusokkal, a jól körülhatárolt és a szakirodalom hozzáférhetıségéhez 
szabott téma ismérveivel. Megtanulhatják a nyomtatott és online bibliográfiák és adatbázisok kezelését. A 
gyakorlat segítséget nyújt az internetes források korrekt használatához, megismertet a tudományosság ezekre 
alkalmazandó kritériumaival. A hallgatók megtanulják a szakdolgozat részeinek funkcióit és egymáshoz 
viszonyított arányait. Írásbeli feladatok segítségével gyakorolják a tudományos nyelvhasználatot az érvelést, a 
tartalmi és szó szerinti hivatkozás módjait, valamint a tipográfiai elıírások alkalmazását. Megismerkednek  a 
tudományos munkával kapcsolatos etikai normákkal. A gyakorlat lehetıség szerint kitér a különbözı szakokon 
készítendı szakdolgozatok jellegzetességeire, az adott szakterület által meghatározott követelményekre is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók tisztában vannak alapvetı kutatásmódszertani kérdésekkel, ismerik a szakterület fogalmi eszközeit 
és módszereit. A szemináriumok során elsajátítják a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı 
követelményeit, a hazai és nemzetközi szakirodalom adekvát feldolgozásának módszereit, az eredmények 
elemzı, kritikai és összegzı áttekintésének technikáit, a helyes téma, cím és stílus megválasztásának mikéntjét, 
illetve a korrekt hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia, stb. rendszerét. 
 
Tematika: 
• A szakdolgozat formai elıírásai.  
• A dolgozat fıbb részei, az egyes részek funkciója a szöveg egészében.  
• A prezentáció.  
• A szakirodalom.  
• Az elméleti háttér és az empíria aránya.  
• További kutatások. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az irodalom feldolgozása az adott záródolgozat függvénye. 
 
Ajánlott irodalom: 
•   
 

 



 

| 1379 | 

 

 
BKO 4124 Kultúraközi kommunikáció II. 

BKOL 4124 Kultúraközi kommunikáció II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 10 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli, írásbeli  
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A kultúraközi érintkezés kulturális antropológiai és lélektani vonatkozásainak megismerése, kultúraközi és 
interetnikus kapcsolatok, szervezeti érintkezések vizsgálata és e vonatkozások beillesztése a kommunikációs 
kompetenciák körébe. 
Tantárgy leírása: A kultúraközi kommunikációs folyamatok alapjainak megismertetése, és a kulturális 
antropológia értelmezés szövetében való tárgyalása. A kulturális kontextus vizsgálata, a kultúraközi érintkezés 
helyzeteinek értelmezése. A kommunikáció és a nyelvi kód társas-lélektani értelmezése. Karácsony és a Sapir-
Whorf teoréma. A beszédkódok elmélete. A szervezeti kommunikációs kultúra és a kultúraköziség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 Tematika:  
• A kultúra és kultúraköziség. A kultúra és a kulturális relativizmus.  
• A kultúra szintjei és rétegei. A kultúra tér- és idıdimenziói.  
• A kultúra és a civilizáció viszonya. Hall. Hofstede, Kluckhohn és Trompenaars.  
• A szorongás/bizonytalanság elmélete (Gudykunst).  
• Az arculatmentés elmélete (Ting-Toomey).  
• Beszédkódok elmélete. A nemek kultúraközisége (Gender és a kommunikáció).  
• Deal és Kennedy: folyamat-kultúra.  
• A szervezeti kultúrák interkulturális nézıpontból, szervezetek kulturális megközelítése. Kulturális 

sztereotípiák. Az elnémított csoport elmélete.  
• A kultúraközi kommunikáció posztmodern olvasatban.  
• A kulturális antropológia és a posztmodern elméletek hozzájárulása (Geertz, Lyotard). Kulturális shock és 

a migráció, illetve a globalizáció.  
• Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai, interkulturális kommunikációs csapdák. 

Kommunikációs etikett és kommunikációs tabuk az egyes kultúrákban 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• ZH/teszt 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falkné Dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció Budapest, Püski Kiadó, 2001. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe Budapest, Harmat 2001.  254-264, 397-485. 
• Hidasi Judit Interkulturális kommunikáció Budapest : Scolar, 2004 ISBN:963-9534-13-7 
Ajánlott irodalom: 
• Polyák I. Cross-Cultural Communcation Budapest, Külkereskedelmi Fıiskola 1995.   
• Trompenaars F. Riding the Waves of Culture London Brealey Publ. 1995. 
• Buda Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei Budapest, Animula, 1994. 
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BKO 4126 Szervezeti kommunikáció III. (Szerv. Inf. Tech.) 

BKOL 4126 Szervezeti kommunikáció III. (Szerv. Inf. Tech.) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Prezentáció 
készítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a szervezeten belüli és szervezetközi elektronikus információkezelés, a szervezet vezetésének 
információs kultúrája és kommunikációs eszközei az új médiumok révén és a hálózati kommunikáció 
elméletének, eszközeinek megismertetése és az ehhez szükséges készségek kifejlesztése. Az 
információtechnológia (IT) szervezetmenedzsment célú alkalmazásának formáit, sajátosságait és lehetıségeit 
elméletben és gyakorlatban ismerteti. A tárgy az elméleti modell - 
alkotás mellett alkalmazási példák és esettanulmányok révén illusztrálja a tananyagot. A tárgy témái között 
szerepel áttekintés az IT növekvı gazdasági szerepérıl: a kezdetektıl a stratégiai szerep-körig a gazdasági 
alkalmazások terén. IT alkalmazási területek, alkalmazási típusok, az IT gazdaságban és a szervezetekben 
játszott szerepe. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika:  
• Az információs technológia történet és alkalmazásai.  
• Stratégiai IT rendszerek. Az IT innovatív alkalmazása: a szervezeten belüli és a szervezetek közötti 

együttmőködési lehetıségek kiterjesztése – outsourcing.  
• Business Process Redesign és Businessk Network Redesign.  
• IT stratégia és tervezés alkalmazása a rendszervezésben. Az IT területkör üzleti stratégiához kapcsolása, 

fıbb módszerei (CSF, BSP, stb.).  
• Projektpriorizáció, hasznok becslése. A felsıvezetıi támogatás megszervezése. Minıségbiztosítás; 

minıségtanúsítás; új követelmények az alkalmazásokban.  
• Az IT alkalmazásának szervezeti vonatkozásai: a felhasználói oldal jellemzıi, az IT funkció és a szervezet 

kapcsolata, a felsı vezetéshez való viszonya.  
• Az IT funkció menedzsmentje, jellemzı IT vezetési stratégiák. IT infrastruktúra menedzsment:  
• Az e-business (az Internet gazdaság) történeti alapjai és technológiája, az e-kereskedelem fogalmai, 

szereplıi,  
• Az e-kereskedelem és az értéklánc kapcsolatrendszere, az e-kereskedelem modelljei (B2C és B2B), 

valamint fıbb gyakorlati formái. Az e-kereskedelem mőszaki és infrastrukturális alapjai.  
• Desk top média ismeretek és gyakorlati alkalmazásuk, kiadványkészítés.  
• Multimédiaismeretek, weblapkészítés, Internet kommunikáció.  
• Információmenedzsment. E-business ismeretek,  
• E-demokrácia eszközei és lehetısége.  
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Évközi feladatok elkészítése 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
• Budai Balázs Benjamin: E-government Budapest, Aula, Kiadó 2002. 
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12.2. SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
Az alapképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: szociológia alapszakos szakelıadó 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Sociologist 
 
Képzési terület: társadalomtudományi 
Képzési ág: társadalomismeret 
A képzési idı félévekben: 6 félév 

 
12.2.1. Mintatanterv szociológia alapképzési szakos hallgatók számára 

(nappali képzés) 
 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jell
eg 

Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ MODUL – BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBA 

K Szociológia (Bevezetés a 
szociológiába) 

BSZOC 
1110 

 
30/v/

2 
     

K Szociológiatörténet I. 
BSZOC 

1210 
 

30/v/
3 

     

K Szociológiatörténet II. 
BSZOC 

1220 
BSZOC 

1210 
 

30/v/
3 

    

K Szociológiatörténet 1.  
BSZOC 

1211 
 

30/é/
3 

     

K Szociológiatörténet 2.  
BSZOC 

1221 
BSZOC 

1211 
 

30/é/
3 

    

K Filozófiatörténet 
BSZOC 

1310 
 

30/v/
2 

     

K  Politológia 
BSZOC 

1410 
    

30/v/
2 

  

K Jogi alapismeretek 
BSZOC 

1510 
    

30/v/
3 

  

K Kulturális antropológia 
BSZOC 

1610 
  

30/v/
2 

    

K 
Bevezetés a 
szociológiaelméletbe 

BSZOC 
1120 

  
30/v/

2 
    

 Összesítés:   
120/ 
10 

120/ 
10 

 60/5   

ALAPOZÓ MODUL – ALAPOZÓ TÁRSADALOMISMERETI TÁRGYAK 

K Demográfia 
BSZOC 

1130 
    

30/v/
2 

  

K  Pszichológia I. 
BSZOC 

1710 
 

30/v/
2 

     

K Szociálpszichológia I. 
BSZOC 

1720 
 

30/v/
3 
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K Szociálpszichológia II. 
BSZOC 

1730 
BSZOC 

1720 
 

30/v/
3 

    

K Európai Uniós ismeretek 
BSZOC 

1810 
     

30/v/
2 

 

K 
Vallás- és 
egyházszociológia 

BSZOC 
1140 

    
30/v/

3 
  

 Összesítés:   60/5 30/3  60/5 30/2  
ALAPOZÓ MODUL – ALAPOZÓ MÓDSZERTANI TÁRGYAK 

K Kutatásmódszertan 
BSZOC 

1151 
 

30/é/
3 

     

K Matematikai statisztika I. 
BSZOC 

1160 
 

30/v/
2 

     

K Matematikai statisztika 1. 
BSZOC 

1161 
 

30/é/
3 

     

K Matematikai statisztika II. 
BSZOC 

1170 
BSZOC 

1160 és 1161 
 

30/v/
2 

    

K Matematikai statisztika 2. 
BSZOC 

1171 
BSZOC 

1160 és 1161 
 

30/é/
3 

    

K 
Matematikai statisztika 
III. 

BSZOC 
1180 

BSZOC 
1170 és 1171 

  
30/v/

2 
   

K Matematikai statisztika 3. 
BSZOC 

1181 
BSZOC 

1170 és 1171 
  

30/é/
3 

   

 Összesítés:   90/8 60/5 60/5    
ALAPOZÓ MODUL – ALAPOZÓ ORIENTÁCIÓS TÁRGYAK (90 óra, 7 kredit elvégzése kötelezı *) 

KV 
Társadalom- és 
szociálpolitika 

BSZOC 
1190 

   
30/v/

3 
   

KV 
Bevezetés  a piac- és 
közvéleménykutatásba 

BSZOC 
1910 

    
30/v/

2 
  

KV Politikai rendszerek 
BSZOC 

1420 
     

30/v/
2 

 

KV Közgazdaságtan 
BSZOC 

1820 
 

30/v/
3 

     

 Összesítés*:   30/3  30/3 30/2 30/2  
SZAKMAI TÖRZSANYAG – KÖTELEZİ ELMÉLETI TÁRGYAK 

K Társadalomtörténet I. 
BSZOC 

2110 
 

30/v/
3 

     

K Társadalomtörténet II. 
BSZOC 

2120 
BSZOC 

2110 
 

30/v/
3 

    

K Társadalomtörténet III. 
BSZOC 

2130 
BSZOC 

2120 
  

30/v/
3 

   

K Civil társadalom 
BSZOC 

2210 
    

30/v/
2 

  

K 
Társadalmi szerkezet és 
mobilitás I.  

BSZOC 
2140 

   
30/v/

2 
   

K 
Társadalmi szerkezet és 
mobilitás II. 

BSZOC 
2150 

BSZOC 
2140 

   
30/v/

2 
  

K Kommunikációelmélet I. 
BSZOC 

2310 
     

30/v/
2 

 

K Társadalmi devianciák I. 
BSZOC 

2160 
    

30/v/
2 

  

K Társadalmi devianciák II. 
BSZOC 

2170 
BSZOC 

2160 
    

30/v/
2 

 



 

| 1383 | 

 

K 
Kortárs 
szociológiaelméleti 
irányzatok 

BSZOC 
2180 

     
30/v/

2 
 

 Összesítés:   30/3 30/3 60/5 90/6 90/6  
SZAKMAI TÖRZSANYAG – KÖTELEZİ GYAKORLATI TÁRGYAK 

K 
Számítógépes 
adatelemezés 1. 

BSZOC 
2411 

  
30/é/

3 
    

K 
Számítógépes 
adatelemezés 2.  

BSZOC 
2412 

BSZOC 
2411 

  
30/é/

3 
   

K 
Felkészülés a nyári 
gyakorlatra 

BSZOC 
2511 

  
30/é/

3 
    

K 
A nyári szakmai gyakorlat 
értékelése 

BSZOC 
2512 

BSZOC 
2511 és 3491 

  
30/é/

3 
   

 Összesítés:    60/6 60/6    
SZAKMAI TÖRZSANYAG – KÖTELEZİ KÉSZSÉGTÁRGYAK 

KV 
Idegen nyelv I/a English 
for Social Sciences 1.  
vagy 

BSZOC 2611      
30/é/

3 
 

KV 
Idegen nyelv I/b Deutsch 
für Sozialwissenschaften 
1. 

BSZOC 2612      
30/é/

3 
 

K 

Kommunikációs 
technológiák II. 
(Prezentációs 
technológiák) 

BSZOC 
2321 

    
30/é/

2 
  

K 
Pályázatírás, 
projektmenedzsment 

BSZOC 
2721  

      
30/é/

2 

K 
Tanulmányírás, 
recenzióírás 

BSZOC 
2711 

    
30/é/

3 
  

 Összesítés:      60/5 30/3 30/2 
SZAKMAI TÖRZSANYAG/ DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK - KÖTELEZİEN 
VÁLASZTHATÓ SZAKSZOCIOLÓGIAI TÁRGYAK - 120óra, 12 kredit elvégzése kötelezı  

KV Szociográfia 
BSZOC 

3110 
  

30/é/
3 

    

KV Szervezetszociológia I. 
BSZOC 

3120 
    

30/v/
3 

  

KV Szervezetszociológia II. 
BSZOC 

3130 
BSZOC 

3120 
    

30/v/
3 

 

KV 
Kisebbségszociológia és 
romológia 

BSZOC 
3140 

     
30/v/

3 
 

KV 
Család- és 
ifjúságszociológia 

BSZOC 
3150 

   
30/v/

3 
   

 Összesítés:    30/3 30/3 30/3 
30/3 
30/3 

 

SZAKMAI TÖRZSANYAG/ DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK - KÖTELEZİEN 
VÁLASZTHATÓ MÓDSZERTANI GYAKORLATI TÁRGYAK – 150 óra, 15 kredit elvégzése kötelezı 

KV 
Számítógépes 
adatelemezés 3. 

BSZOC 
3211 

BSZOC 
2411 

    
30/é/

3 
 

KV 
Számítógépes 
adatelemezés 4. 

BSZOC 
3212 

BSZOC 
3211 

     
30/é/

3 

KV Matematikai statisztika 4. 
BSZOC 

3221 
BSZOC 

1181 
    

30/é/
3 
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KV Kvantitatív módszerek 1. 
BSZOC 

3231  
BSZOC 

1151 
   

30/é/
3 

  

KV Kvantitatív módszerek 2. 
BSZOC 

3232 
BSZOC 

3231 
    

30/é/
3 

 

KV Kvalitatív módszerek 1. 
BSZOC 

3241 
BSZOC 

1151 
 

30/é/
3 

    

KV 
Kvalitatív módszerek 2. 
(interjú, fókuszcsoport) 
gyak. 

BSZOC 
3242 

BSZOC 
1151 

  
30/é/

3 
   

KV 
Kvalitatív módszerek 3. 
(kvalitatív 
szövegelemzés) gyak. 

BSZOC 
3243 

BSZOC 
1151 

   
30/é/

3 
  

 Összesítés:    30/3 30/3 
30/3 
30/3  

30/3 
60/6 

30/3 

SZAKMAI TÖRZSANYAG/ DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK - KÖTELEZİEN 
VÁLASZTHATÓ KÉSZSÉGTÁRGYAK –60 óra, 6 kredit elvégzése kötelezı 

KV 
Idegen nyelv I/a English 
for Social Sciences 1.   

BSZOC 
3331 

     
30/é/

3 
 

KV 
Idegen nyelv II/a English 
for Social Sciences 2. 

BSZOC 
3332 

BSZOC 
3331 v. 2611 

     
30/é/

3 

KV 
Idegen nyelv I/b Deutsch 
für Sozialwissenschaften 
1. 

BSZOC 
3333 

     
30/é/

3 
 

KV 
Idegen nyelv II/b Deutsch 
für Sozialwissenschaften 
2. 

BSZOC 
3334 

BSZOC 
3333 v. 2612 

     
30/é/

3 

KV Tárgyalási technikák 
BSZOC 

3341 
      

30/é/
3 

 Összesítés:       
30/3 
30/3 

30/3 
60/6 

SZAKMAI TÖRZSANYAG/ DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK - KÖTELEZİEN SZAKMAI 
GYAKORLATOK 

K 

Nyári szakmai gyakorlat 
I. a 2. és a 3. szemeszter 
közötti nyáron - 
falukutatás 

BSZOC 
3491 

BSZOC 
2511 

  
1 hét/ 
é/10 

   

K 
Nyári szakmai gyakorlat 
II. a 4. és 5. szemeszter 
közötti nyáron 

BSZOC 
3492 

     
80/é/

7 
 

 Összesítés:     
1 

hét/1
0 

 80/7  

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK – 120 óra, 10 kredit elvégzése kötelezı 
SZAKZÁRÁS 

K 
Szakdolgozatírás 
módszertana 

BSZOC 
5998 

      

30/vé
-

dés/1
0 

K Záróvizsga 
BSZOC 

5999 
      

Záró-
vizsg

a 
 Összesítés:        30/10 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-
BÓL 2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 330 360 300 330 300 90 
Vizsgák száma 9 6 5 8 7 2* 
Félévközi jegyek száma 3 6 5 4 8 5 
Összes felkínált kredit 31 33 34 30 41 24 
Javasolt kreditmennyiség 31 30 31 30 32 26 

* szakdolgozat védés és a záróvizsga 
 
A szak elvégzéséhez szükséges 10 kredit és 90 órányi szabadon választható tantárgy elvégzése. 
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12.2.2. Szociológia alapképzési szak tantárgytematikái 
(nappali képzés) 

 
ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK 

 

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBA 
 

BSZOC 1110 
 Szociológia I. (Bevezetés a szociológiába) ea. 

Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Albert Fruzsina 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli/ v. 

szóbeli 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat bevezesse a társadalomtudományos, ezen belül a szociológiai gondolkodás 
logikájába, fogalomrendszerébe, továbbá megismertesse a szociológia fı kérdésfelvetéseit, a társadalom 
fogalmát, valamint áttekintést nyújtson a társas létformára vonatkozó fıbb szociológiatörténeti irányzatokról. 
A tantárgy áttekinti a szociológia alapfogalmait, azok változásait, a szociológia tematikai tagolódását és a 
szakszociológiákat, továbbá bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különbözı területein. 
Ezek alapján a hallgatók képet kapnak a társadalmi szerkezet és a társadalmi mozgás, valamint az egyes 
társadalmi rétegek és csoportok jellegzetességeirıl általában, megismerkednek a mai magyar 
társadalomszerkezet jellegzetességeivel, és a fıbb társadalmi mozgásfolyamatokkal, változásokkal.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkednek a szociológia alapfogalmaival, fıbb irányzataival és 
ágazataival, amelyek biztos alapot nyújtanak számukra a késıbbi  ill. párhuzamos szakszociológiai, elméleti és 
gyakorlati ismeretek elsajátításához.  
Évközi tanulmányi követelmények:  
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest Osiris Kiadó, 1997. ISBN: 963 379 278 9 
• Giddens, Anthony: Szociológia Budapest Osiris Kiadó, 1995. ISBN: 963 379 060 3 
• Durkheim, É.: A vallási élet elemi formái. Budapest L’Harmattan, 2003. ISBN: 963 9457 16 7 
 

Ajánlott irodalom: 
• Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete Budapest, ELTE, 1985. ISBN: 963- 461- 932 – 0 
• Morel, Julius at al (szerk.) Szociológiaelmélet; Budapest, Osiris Kiadó, 2000. ISBN: 963 379 666 
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BSZOC 1210 és 1211 
Szociológiatörténet I. ea. és gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dupcsik Csaba  

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V+É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Szóbeli és 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociológiai gondolkodás kialakulásával, az „elıfutárok”, 
az „alapító atyák” gondolkodásával, valamint korai német, francia és amerikai szociológiával, továbbá a 
magyar szociológiai gondolkodás kezdeteivel. Mindezt az elméleti elıadások mellett párhuzamosan futó 
szemináriumi keretek között, ahol a hallgatók a vonatkozó szociológiatörténeti irodalommal is 
megismerkedhetnek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során elsajátítandó ismeretanyag tartalmazza társadalomtudományos gondolkodás kialakulásának 
történetét, a legfontosabb szerzık pályájának, hátterének, fontosabb munkáinak ismertetését és értelmezését.  
1. A szociológiai gondolkodás elıfutárai, Arisztotelésztıl a felvilágosodás fıáramáig, illetve a modern 
konzervativizmusig  
2. A szociológiai gondolkodás elızményei: pozitivizmus, marxizmus, evolucionizmus 
3. A korai francia szociológia és Durkheim 
4. A korai német szociológia 
5. A korai amerikai szociológia  
6. Hogyan tovább? Európai szociológia a két világháború között 
7. A magyar szociológiai gondolkodás kezdetei 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Felkai Gábor (szerk.) A szociológia kialakulása. Tanulmányok, Új Mandátum, Budapest. 1999. 13-21. 

és 224-247. és 429-476. o. ISBN 963-9158-24-0 
• Mannheim Károly: A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról, Cserépfalvi, Budapest, 

1994. 7-67. o. ISBN 963-8364-34-3 
• Némedi Dénes: Klasszikus szociológia, 1890-1945. Napvilág, Budapest, 2005. ISBN 963-9350-56-7 
• Durkheim, Émile: Az öngyilkosság. Osiris, Budapest, 2000. „Az anómiás öngyilkosság”, 260-302. o. 

ISBN 963-379-664-4 
•  Kovács Imre: A néma forradalom. A Néma forradalom a parlament és a bíróság elıtt. Cserépfalvi-

Gondolat-Tevan, Budapest, 1989. ISBN 963-282-312-5 963-7990-01-1 963-7900-01-2 
• Mannheim Károly: „A nemzedékek problémája.” „A konkurencia jelentısége a szellemi élet területén” 

In: Tudásszociológiai tanulmányok. Orisis, Budapest, 2000.  201-297. o. ISBN 963-379-740-3 
• Weber, Max: A  politika és a tudomány mint hivatás. Kossuth, Budapest, 1995. ISBN 963-09-3785-9 
• Marx, Karl: Kommunista kiáltvány, Scolar, Budapest, 1998. ISBN 963-9193-03-8  

 
 

Ajánlott irodalom: 
• Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái, L’Harmattan, Budapest, 2003. ISBN 963-9457-16-7 
• Le Bon, Gustave: A tömegek lélektana, Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, 1993. ISBN 963-7615-22-9 
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• Litván György – Szőcs László (szerk.): A szociológia elsı magyar mőhelye: a Huszadik Század köre I-
II., 1973. Gondolat, Budapest, ISBN 0007617 

• Simmel, Georg: A pénz filozófiája, Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963-389-679-7  
• Thomas, William I. – Znaniecki, Florian: A lengyel paraszt Európában és Amerikában I., Új 

Mandátum, Budapest, 2002..ISBN 963-9336-77-7 
• Weber, Max 1982. „A világvallások gazdasági etikája” in: A protestáns etika és a kapitalizmus 

szelleme. Vallásszociológiai tanulmányok, Gondolat, Budapest, 291-535. o. ISBN 0324-2463 
 
 
 
 

BSZOC 1220 és 1221 
Szociológiatörténet II. ea. és gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
3 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BSZOC 1210 és 1211 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V + É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Szóbeli és 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kortárs, XX. századi szociológiai gondolkodás fontosabb 
szereplıivel, fogalmaival és problémáival. Mindezt az elméleti elıadások mellett párhuzamosan futó 
szemináriumi keretek között, ahol a hallgatók a vonatkozó szociológiatörténeti irodalommal is 
megismerkedhetnek. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során elsajátítandó ismeretanyag tartalmazza társadalomtudományos gondolkodás kialakulásának 
történetét, a legfontosabb szerzık pályájának, hátterének, fontosabb munkáinak ismertetését és értelmezését.  
1. Amerikai szociológia a két világháború között. A „Lazarsfeld-Merton-paradigma”. Talcott Parsons és a 
funkcionalizmus 
2. Egy (sokáig) elfelejtett klasszikus – Norbert Elias 
3. A kritikai elmélet virágzása és hanyatlása 
4. A „paradigma nélküliség” tartós állapota az utolsó évtizedek szociológiájában  
5. Osztály, réteg, társadalmi rétegzıdés, egyenlıtlenségek – új hangsúlyok és újraértelmezések (az 
„underclasstól” a társadalmi tıke-elméleteken át a kockázattársadalomig) 
6. A magyar szociológia újraalapítása (az 1960-70-es évek) 
7. A magyar szociológia „fénykora” (1980-90-es évek) 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Budapest, Andorka Társaság-

Századvég, 2003. 25-74. o. ISBN 963-9211-77-X 
• Dahrendorf, Ralph: A modern társadalmi konfliktus. 2. Polgárság és társadalmi osztály; 3. Politika az 

ipari társadalomban; 4. A totalitarizmus kísértése. Gondolat, Budapest, 1994. ISBN 963-282-669-8 
• Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, II-III. fejezet, 63-166. o. Osiris, 

Budapest, 2002. ISBN 963-389-197-3 
• Kuczi Tibor „Szociológia, ideológia, közbeszéd”. In: Várnai Györgyi (szerk.) 1992. Valóság ’70, 

Scientia Humana, Budapest, 1992. 9-86. o. ISBN 963-8300-05-1 
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Ajánlott irodalom: 
• Berger, Peter L.: „A globális kultúra négy arca” 2000, 1998. július-augusztus, 16-20. o. 
• Berger, Peter – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg, Budapest, 1998. ISBN 

963-9134-10-4 
• Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák, Napvilág, Budapest, 2008. ISBN 978-963-

9697-24-9 
• Kemény István: „A mobilitás társadalmi összefüggései [1967]” és „A szegénységrıl [1970]” in: 

Szociológiai írások, Budapest, Replika Könyvek, 1992, 53-61. és 79-83. o. ISBN 963-04-1238-0 
• Schulze, Gerhard: „Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája” Szociológiai Figyelı, 2000/1-

2., 135-157. o. 
• Szapu Magda: A zőrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági szubkultúrák. Századvég, Budapest, 2002. 29-

136. o. ISBN: 963-9211-45-1 
• Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika, Európa, Budapest, 1990. ISBN 963-07-5131-3 
 
 
 

BSZOC 1310 
 Filozófiatörténet ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vassányi Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Kendeffy Gábor 
Dr. Vassányi Mikós 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól 
Heideggerig magyarázzuk a korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, különös 
tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt 
fektetünk. Az egyes szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia szakostól elvárható szinten megérteni 
egy európai filozófiai szöveget, rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti vitában, 
helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti fogalmakat. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• nincs 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Platón , Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e. In: Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et 

al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 744-755. o. 

• Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; In: In Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. 
Budapest: Kairosz, 2000, 187-188., 194-199. és 203-208. o. 

• Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf);. 
• Augustinus, Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982,  277-317. o. (X. könyv) 
• Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; I. 

kötet, 175-183. 
• Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: Telosz 

Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. quaestio 5. 
cikkely; 7. és 13. cikkely).  
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• Descartes, Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 79-
108. o. 

• Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-227. 
és 278-301. o.) 

• Locke, Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-714., 
758-760. és 777-779., és 783-793. o. 

• Kant, A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-169., 
192-199., 237-255. és 304-312. o. 

• Schelling, Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 

• Heidegger, Lét és idı (ford. Vajda M. et al. Budapest: Osiris, 2001; 17-31., 71-79., 224-231., 324-335. és 
465-471. o. 

Ajánlott irodalom: 
 

 
 
 

BSZOC 1410 
Politológia ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli v. 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a politika és a politikai rendszerek fogalmával, ezek 
történeti alakulásával. Ennek részeként a politikai alrendszer logikáját, a politikai rendszer szerkezetét és 
mőködését, a parlamentáris demokrácia fogalmát, a pártrendszereket, az érdekképviseleti szervezeteket és a 
politikai mozgalmakat, valamint a politika és a média kapcsolatát ismertetjük meg a hallgatókkal. A kurzus 
folyamán a hallgatók a fentieken kívül az alábbi témákban szereznek ismereteket: a politikai rendszer helye a 
társadalomban, a politikaelmélet kialakulása, a politikai alrendszer logikája, a politikai rendszer és mőködése, 
struktúrája és funkciói, innovációs és tanulási képességei, a parlamentáris demokrácia kialakulása, politikai 
ideológiák, a legitimáció és hatalom, a pártállam és az állampárt elméletei, a puha diktatúra fogalma. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató politikaelméleti tudatosságát és látásmódját, közéleti tudatosságát Segíti, hogy a 
szervezeti, és média kommunikáció politológiai vonatkozásaiban jártasságot szerezzen.  A hallgató készség-
szintő jártasságot szerez a társadalmi jelenségek politológiai mélységő értelmezésében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009 ISBN 9631925293 
• Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek. Korona Kiadó, Budapest, 1998. ISBN: 963-9036-63-3 
• A. Toffler: Hatalomváltás. Európa, Budapest, 1992. ISBN: 963 07 5540 8 
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• Bayer József: A politikai legitimitás. Napvilág – Scientia Humana, Budapest, 1997. ISBN: 963 855578 
5 

• Vass Csaba: A médiakrácia, a puha diktatúra kivitelezıje. In: Juss, 1990. 2. 
 
 
 

BSZOC 1510 
Jogi alapismeretek ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Tóth András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy oktatásának célja: az érdeklı hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint 
megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. 
A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika 
érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. Bepillantás 
a jogászi gondolkodásba (jogszerőség, jogbiztonság, méltányosság). Az emberi magatartás mélyebb megértése, 
tágabb (antropológiai, szociológiai, pszichológiai) keretekben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a jogi látásmód és ismeretek elsajátításával a a 
társadalomtudományok jogi vonatkozású tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással 
tudjon kérdezni, és érvelni.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Elıkészítı szakaszban egy Jogi alapismeretek – bölcsészeknek és társadalomtudósoknak c. jegyzet 

Ajánlott irodalom: 
• Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. (a megfelelı fejezetek) ISBN: 963 379 339 

4 
• Aszódi Ilona - Molnár István:  Jogi alapismeretek. Perfekt , Budapest, 2004. ISBN: 963 394 585 2 
• Bokor József: Jogi alapismeretek. Booklands, Békéscsaba, 2000. ISBN: 963 202 046 4 
• Szabadfalvi - Szabó B. - Szabó M. - H. Szilágyi - Takács - Zıdi: Bevezetés a jog- és 

államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1998. ISBN: 963 9103 66 7 
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BSZOC 1610 

 Kulturális antropológia I. ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
Dr. Lovász Irén 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a kulturális antropológia történetérıl, fejlıdésérıl, témáiról és 
szakágairól, különös tekintettel azoknak a kommunikáció elméletével és gyakorlatával való kapcsolatára. Az 
oktatás során kiemelt hangsúlyt kap a nyelvészeti antropológia, a vallás és a szertartások, illetve a média 
antropológiája. A tárgy oktatása során a hallgató elsajátítja a kulturális antropológia szemléletét, kutatási 
módszereit, és képessé válik önálló terepmunka végzésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy oktatása során a hallgató képessé válik önálló terepmunka végzésére, és a kulturális antropológia 
alkalmazására a segítı és a szervezeti kommunikáció gyakorlatában és a média területén. 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl. 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába Budapest, MTA Pol. Tud. Int. 1996. 
• P. Bohannan – Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában Budapest, Panem Kiadó, 1997. 
• Kézdi Nagy Géza  (szerk) (2008) A magyar kulturális antropológia 712 p. Budapest : Nyitott Kvmőhely, 

ISBN:978-963-9725-17-1 
 
Ajánlott irodalom: 

• Átjárók : a magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig (2009) / szerk. 
Vargyas Gábor L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Népr. Kult. Antropológia Tansz., ISBN:978 

• Geertz, Clifford (2001) Az értelmezés hatalma : antropológiai írások Osiris könyvtár. 
Antropológia:ISBN 963 

• Mauss, Marcel  (2000) Szociológia és antropológia. Osiris  ISBN 963 
 

 
BSZOC 1120  

Bevezetés a szociológiaelméletbe ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a szociológia alapvetı fogalmaival, elméleteivel, elmélet és empíria 
kapcsolatával, a szociológia tudományszociológia önreflexiójával. A kurzus legfontosabb törekvése, hogy 
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érzékeltesse: a szociológia – szemben például a modern természettudományokkal – multiparadigmatikus 
diszciplina. Mindezt egyrészt anélkül, hogy a totális káosz benyomását keltse (ami, valljuk be, nem egyszerő 
feladat), másrészt anélkül, hogy az elıadó saját „ízlése” alapján szelektáljon a paradigmák között. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A feladat egy szociológiaelméleti kurzus nézıpontjából paradox, mivel a szociológia egységét jelentıs részben 
éppen az elméleteket hanyagoló tudományos gyakorlat biztosítja; másrészt, a kérdések feltevésének – nem 
pedig megválaszolásának – módja. 
1. A társadalomtudományok státusa a tudományok rendszerében, a szociológia státusa a 
társadalomtudományok rendszerében.  
2. Kitekintés: a társadalmi jelenségek biológiai, közgazdaságtudományi és antropológiai magyarázatai 
3. Számos paradigma, egyetlen szociológia – miért és hogyan? Adatok és magyarázat-típusok a szociológiában 
4. A „tudományos objektivitás” problémája és az „értékmentesség” problémája 
5. Makroszint vs. mikroszint. Max Weber társadalomelméletén keresztül: hogyan „épül fel” cselekvésekbıl és 
képzetekbıl a társadalom 
6. Makroszint vs. mikroszint Émile Durkheim társadalomelméletén keresztül: hogyan „határozza meg” a 
társadalom a cselekvéseket és a képzeteket 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. 
Osiris-Századvég, Budapest, 1995. ISBN 1218-9820 
• Némedi Dénes: „Bevezetés. A szociológia problémája – ma” in: Némedi Dénes (szerk.): Modern 
szociológiai paradigmák. Napvilág, Budapest, 2008. 15-65. o. ISBN 978-963-9697-24-9 
• Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértı szociológia alapvonalai 1. Szociológiai 
kategóriatan, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.1. fej. „Szociológiai alapfogalmak” (37-80. 
old.) ISBN 963-221-685-7 
• Weber, Max:. „A tudomány mint hivatás”. „A politika mint hivatás”. Kossuth, Budapest, 1995. ISBN 
963-09-3785-9 
Ajánlott irodalom: 
• Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege, Új Mandátum, Budapest, 2002. ISBN 963-
9336-59-9 
• Gould, Stephen Jay: Az elméricskélt ember. Typotex, Budapest, 1999. 43-123. o. ISBN 963-9132-62-4 
• von Wright, G. H.: „Magyarázat és megértés” in: Bertalan László (szerk.): Magyarázat, megértés és 
elırejelzés, Tömegkommunikációs Kutatóintézet, Budapest, 1987. 43-210. o. ISBN 963-333-025-4 

 
 

ALAPOZÓ TÁRSADALOMISMERETI TÁRGYAK 
 

BSZOC 1130 
Demográfia ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd  
Dr. Bocz János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a népesedési folyamatokat a világban és Magyarországon. 
Ugyancsak alapvetı cél, hogy a halandóság és termékenység történeti átalakulását és jelenkori jellemzıit, a 
migráció és a népmozgalmi folyamatok törvényszerőségeit, globális valamint területei jellemzıket mutasson 
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be. Ugyanakkor külön hangsúlyt kap a demográfia gazdaságban és a társadalomszerkezetben betöltött szerepe 
is mint annak legalapvetıbb tényezıje.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus tejesítése révén a hallgató képes lesz az alapvetı demográfia folyamatok bemutatására, elemzésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Livi-Bacci, Massimo A világ népességének rövid története. Osiris, Budapest, 1999. ISBN: 963-

379-547-8 
• Harcsa István: Magyarország a társadalmi jelzıszámok tükrében. In.: Kolosi Tamás –Tóth István 

György (szerk.): Társadalmi riport 2008. TÁRKI, Budapest, 2008. 471-498. ETO jelzet: 308(439) 
„2008” 312(439)(083.41) 

• Cseh-Szombathy László-Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés, népesedéspolitika. Századvég Kiadó, 
Budapest 2001. ISBN: 963 9211 25 7 

• Valkovics E.: Demográfia. Osiris Kiadó, Budapest. 2001. ISBN: 963-389-183-3 
 
 

BSZOC 1710 
 Pszichológia I. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szociológusok pszichológiai mőveltségének megalapozása, az egyénrıl és a közösségrıl való korszerő 
szemlélet kialakítása, amivel további tárgyakhoz nyújtunk alapismereteket. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók az elsajátított pszichológiai ismereteik révén gazdagítják látásmódjukat, növelik 
önismeretüket és kritikai önreflexiójukat, fejlesztik kapcsolatteremtı és együttmőködı képességeiket, valamint 
differenciálódik a pszichikus mőködésrıl való gondolkodásuk.  
Témakörök: A pszichológiai irányzatok emberképei. Önmagunk észlelése: énkép, önértékelés, önismeret. A 
személyiség, mint rendszer. A személyiség szerkezetérıl és mőködésérıl. A személyiség fejlıdése. A szociális 
fejlıdésrıl. Konfliktus- és krízis-kezelés. A társas interakcióról: személyközi kommunikáció. Egyén – család – 
közösség. Társas befolyásolás. Csoportfolyamatok. 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Évközi követelmény: 6 oldalas recenzió készítése valamely javasolt könyvrıl. 
• Értékelés: órai aktivitás 10%, recenzió 20%, vizsgajegy 70%,  

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Oláh A. – Bugán A.(szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeibıl ELTE Eötvös K. Budapest, 2001. 

(259-319, 329-412, 454-478. ) 
• Bernáth L. - Révész Gy.(szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia K., Budapest, 1998. 
• Mérei F.- Binét Á.: Gyermeklélektan. Gondolat, Bp., 1970. 2002. 
• Bagdy E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997. 

Ajánlott irodalom: 
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• Albert F. - Dávid B.: Embert barátjáról. Századvég,  Bp. 2007. 
• Bagdy E. - Telkes J.: Személyiségfejlesztı módszerek az iskolában. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp. 1988. 
• Tari A.: Y generáció. Jaffa K. Bp. 2010. 
• Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 
• Berne Eric: Emberi játszmák, Budapest Gondolat, 1984.  
• Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás: A partnerkapcsolatok pszichológiája Budapest Gondolat, 

1988. 
• Fromm, Erich: A szeretet mővészete Budapest, Helikon, 1984. 
• Gyökössy Endre: Magunkról magunknak Budapest, Református Zsinat, 1986. 
• Gyökössy Endre: Életápolás Budapest, Kálvin Kiadó, 1991. 
• Ranschburg Jenı: Félelem, harag, agresszió Budapest, Tankönyvkiadó, 1978. 
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BSZOC 1720 
Szociálpszichológia I. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil. Albert 
Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia fogalmával, történetével, fıbb elméleti 
perspektíváival és módszertanával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Témakörök: A szociálpszichológia jelenségszintje. Történeti kialakulás. A pszichológia mint természettudomány 
versus a pszichológia mint társadalomtudomány. Korai tanulmányok: a tömeglélektan és a néplélektan, elsı 
szociálpszichológiai kísérletek. Társas megismerés. Attribúcióelmélet. Attitődök - fogalmuk, szerkezetük, 
mérésük, funkcióik, változtatásuk. A szociális viszonyok jellemzése, alakulása. Proszociális viselkedés és 
agresszió. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Forgas J. P.: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. 1996. ISBN: 963 85632 5 7 
• Hewstone, M., Stroebe, W. (Szerk.): Szociálpszichológia. kijelölt fejezetei Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2007. ISBN: 978 963 05 8510 1 
• Forgács (Forgas) J. (é.n.): Az érzelmek szerepe a személyközi viselkedésben. In: Forgács J. (Szerk.): Az 

érzelmek pszichológiája. 287-310. Kairosz Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 963 9406 83 x 
 

 
 
 

BSZOC 1720 
Szociálpszichológia II. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kende Anna 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1720 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a csoportlélektan alapjainak megismertetése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
. A feldolgozandó témakörök a következık: a csoport fogalma, a kiscsoport; társadalmi kategorizáció kérdései. 
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A csoportfolyamatok dinamikájának a megismerése, norma- és értékképzés, vezetés, szerepek. Csoportközi 
viszonyok: konfliktus-megoldási módok, többségi és kisebbségi befolyásolás. Továbbá a kurzus során a 
kategorizációból kiindulva az elıítéletek kialakulásának pszichológiai magyarázatait dolgozzuk fel.   
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Lengyel Zsuzsanna: Szociálpszichológia szöveggyőjtemény. Osiris, Budapest, 1997. ISBN: 

963 379 183 9 
• Csepeli György: Szociálpszichológia.  Osiris, Budapest, 1997. ETO jelzet: 316.6(075.8) 
• Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe: Szociálpszichológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. ISBN: 

978 963 05 8510 1 
• Erıs Ferenc (szerk.): Megismerés, elıítélet, identitás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. ISBN: 

963 9158 00 3 
 
 

BSZOC 1810 
Európai Uniós alapismeretek ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Osztovits András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Osztovits András 
Dr. Metzinger Péter 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a hallgatóknak az Európai Unió intézményrendszerérıl, a 
döntéshozatali mechanizmusokról, jogforrási hierarchiájáról. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
hallgatók megismerjék mindennek a történeti ívét, valamint az EU elıtt álló kihívásokat is. Fontosnak tartjuk 
az egyes kérdések szociológiai jellegő megközelítését is: milyen feltételek mellett miért éppen azon a 
döntések születtek a sorsfordító kérdésekben, és ezek hogyan hatnak ki az EU jelenlegi szakpolitikáira. 

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A sikeres vizsga után – reményeink szerint – a hallgatók megfelelıen tudnak majd tájékozódni az EU 
mindennapi történéseiben, jobban ismerik majd lehetıségeiket és kötelezettségeiket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unió jogáról. Hvgorac, Budapest, 2009. (400 oldal) ISBN:978-963-

7490-84-2 
• Kecskés László: EU jog és jogharmonizáció. Hvgorac, Budapest, 2009. (800 oldal) ISBN: 978 963 258 046 

3 
• Osztovits András (szerk.): Az Európai Unióról és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdések 

magyarázata. Complex, Budapest, 2011. (3.000 oldal) 
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BSZOC 1140 

Vallásszociológia ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Rajki Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A vallásszociológia tárgy oktatásának célja a vallás társadalmi szerepének szociológiai értelmezése, a vallások 
megjelenési formáinak és a vallási gondolkodás jellegzetességeinek bemutatása, valamint az ezzel kapcsolatos 
fogalmak, elméletek és tényismeretek elsajátítatása. 
A kurzus során tárgyalásra kerülnek a vallás intellektualista és emocionalista megközelítési elméletei, a vallás 
és társadalom kapcsolata, a társadalmi környezet hatásainak elemzése, továbbá kitérünk a módszertani 
eszközökre, és a vallásszociológia történetén keresztül eljutunk egészen napjaink legfrissebb kutatásaihoz. A 
tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a vallásszociológia klasszikusaival (Marx, Durkheim, Max Weber) 
és fogalmi alapjaival, a funkcionalisták vallás-fogalmával. Körbejárjuk a vallás és a létezés értelme témakörét 
Geertz, Berger és Luckmann munkássága alapján, valamint a vallás, mint kompenzáció-felfogást Stark és 
Bainbridge alapján. Megismerkedünk a szakterület magyarországi megjelenésével, a különbözı vallási 
közösségekkel, valamint a vallás és a modern világ szerepével is. A kurzus során megismerkedünk a 
szekularizáció fogalmával és megjelenési formáival, valamint az egyházszociológia alapfogalmaival, mint 
szekta, egyház, kultusz, denomináció és intézményesülés. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek helyesen értelmezni a 
vallási jelenségeket, mőködési jellegzetességeit, és megfelelıen tudják értelmezni a vallás társadalomban 
elfoglalt helyét napjainkban. Célja továbbá, hogy megfelelı támpontot adjon ahhoz, hogyan lehet a vallással 
összefüggı jelenségeket és szakmai kérdéseket vizsgálni és elemezni, valamint fejlessze a hallgatók 
szakszociológiai szemléletét, és bıvítse tárgyi ismereteit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Tomka Miklós: Vallásszociológia. Szöveggyőjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. ETO jegyzet: 

316.63:2(075.8) 
• Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom. AduPrint, Budapest, 1998. ISBN: 9638564776 
• Weber, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005. ISBN: 963 208 944 8 
• Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, Budapest, 2002. ISBN: 963945716 7 
• Hegedős, Rita: A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében. 

Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, 2000.  
 

Ajánlott irodalom: 
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• Tomka Miklós: Vallásszociológia. Jegyzet, 2000. (elérhetı az interneten: http://www.phil-
inst.hu/uniworld/vt/szoc/tomka_1.htm)  

• Tomka Miklós: Politika, vallás és egyház Magyarországon 1945-1990 között. In: Alföld 1991. 5. 
szám, 71-80. ISSN: 0401-3174 

• Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban. Márton Áron Kiadó, Budapest, 1997. ISBN: 963 
9011 36 6 

• Török Péter: És (a)mikor destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete. 
Budapest, Párbeszéd Alapítvány – Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet – Híd Alapítvány, 
2007. ISBN: 978 963 7166 90 7 

•  Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Cserépfalvi, Budapest, 1995.ISBN: 963 
8364 58 0 

 
 
 

ALAPOZÓ MÓDSZERTANI TÁRGYAK 
 

BSZOC 1151 
 Kutatásmódszertan I. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Kézdy Éva 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Kézdy Éva 
Kmetty Zoltán 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

ZH, 
írásbeli/szóbeli 

prezentáció 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomtudományi kutatások módszertanával, 
megértsék a társadalomtudományi kutatások logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges 
tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegő kutatások tervezése, 
elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a 
tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire. 
Az óra áttekintést nyújt a tudományos dolgozatok megírásának alapvetı követelményeirıl (témaválasztás, cím, 
stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia). 
A szemináriumon a gyakorlati munkát (3-4 fıs) csoportokban végzik a hallgatók. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elınyeinek és hátrányainak 
elsajátítása, a legmegfelelıbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához, a 
kérdıívszerkesztés és interjúkészítés alapjai, tanulmányírás alapkövetelményei. 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon, sikeres ZH  
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, Balassi Kiadó, 2008  
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, Osiris, 2005. 
• Bertalan László (szerkesztı): Magyarázat, megértés, elırejelzés Budapest, Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont, 1987.  
Ajánlott irodalom: 

• Hoffman Márta – Kozák Ákos – Veres Zoltán: Piackutatás, Mőszaki könyvkiadó 2000 
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• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan A társadalmi jelenségek kutatása, Osiris kiadó Budapest 
2005 

• Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk): Mérésrıl mérésre, DKMK Corvinus egyetem 2006  
 

 
 
 

BSZOC 1160 és 1161 
Matematikai statisztika I. ea. és gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
2 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V + É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bevezeti a hallgatókat a matematikai statisztika alapfogalmaiba. A félév során a következı ismeretek 
kerülnek elsajátításra: leíró statisztikák, következtetési statisztika, korreláció, regresszió, varianciaanalízis, 
kontingencia táblák elemzése. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja az alapvetı statisztika ismertek megszerzése, és azok magabiztos használatának elsajátítása. 
Ezen felül a hallgatók számolási és analitikai készségének fejlesztését is segíti az óra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika. Aula, Budapest, 1996. ISBN:963-

503-089-4 
• Hunyadi László – Vita László: Statisztika Közgazdászoknak. KSH, Budapest, 2006. ISBN:963-215-

742-7 
• Obádovics Gyula: Valószínőségszámítás és matematikai statisztika. Scolar, Budapest, 2009. 

ISBN:978-963-244-067-5 
• Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya 

Kiadó, Budapest, 2000. ISBN:963-85809-5-X 
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BSZOC 1170 és 1171 

Matematikai statisztika II. ea. és gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
2 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1160 és 1161 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V + É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás a Matematikai Statisztikai I. kurzus folytatása. A félév során a következı ismeretek kerülnek 
elsajátításra: következtetési statisztika magasabb szinten, korreláció, regresszió, átlagok többszempontos 
összehasonlítása, sztochasztikus összehasonlítások, diszkrét változókkal kapcsolatos elemzések. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus célja az alapvetı statisztika ismertek bıvítése, és a magasabb szintő következtetési eljárások 
elsajátítása. Ezen felül a hallgatók számolási és analitikai készségének fejlesztését is segíti az óra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika. Aula, Budapest, 1996. ISBN:963-

503-089-4 
• Hunyadi László – Vita László: Statisztika Közgazdászoknak. KSH, Budapest, 2006. ISBN:963-215-

742-7 
• Obádovics Gyula: Valószínőségszámítás és matematikai statisztika. Scolar, Budapest, 2009. 

ISBN:978-963-244-067-5 
• Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya 

Kiadó, Budapest, 2000. ISBN:963-85809-5-X 
 
 
 

BSZOC 1180 és 1181 
Matematikai statisztika III. ea. és gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 30 
 

Kredit: 
2 + 3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1170 és 1171 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V + É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a kvantitatív társadalomtudományi vizsgálatok elemzéséhez szükséges két és többváltozós 
statisztikai ismeretek elsajátítása. A félév során a következı statisztikai módszerek bemutatására helyezıdik a 
hangsúly: Parciális korreláció, két és többváltozós regressziós eljárások, többdimenziós kontingencia táblák, 
loglineáris modellezés. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A többdimenziós statisztikai eljárások megfelelı alkalmazása, és a problémához leginkább adekvált módszerek 
kiválasztásnak elsajátíttatása a kurzus elsıdleges célja. Ezen felül a hallgatók számolási és analitikai 
készségének fejlesztését is segíti az óra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika. Aula, Budapest, 1996. ISBN:963-

503-089-4 
• Hunyadi László – Vita László: Statisztika Közgazdászoknak. KSH, Budapest, 2006. ISBN:963-215-

742-7 
• Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2003. 

ISBN: 963-215-600-5 
• Rudas Tamás: Odds Ratios in the Analysis of Contingency Tables. Sage Publ., Thousand Oaks, 

California, 1998, ISBN :0-7619-0362-3 
 
 

ALAPOZÓ ORIENTÁCIÓS TÁRGYAK 
(7 kredit elvégzése kötelezı) 

 
BSZOC 1190  

Társadalom- és szociálpolitika ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Veres Elıd 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A képzés célja a hallgatók bevezetése a társadalompolitikába: a szociálpolitika, jóléti állam alapfogalmainak, 
alapelveinek, irányzatainak megismertetése, a különféle ellátások és programok hatásainak bemutatása. A 
kurzus fıbb témakörei: a társadalom és politika viszonya, a társadalom politikai befolyásolásának lehetıségei. 
A társadalompolitika területei: a társadalmi viszonyok újratermelése és megváltoztatása, népesedés és 
családpolitika, oktatáspolitika, lakáskérdés, egészségpolitika, a szegénység kezelése, a nemi egyenlıtlenség 
kérdése. A gazdaságpolitika társadalompolitikai hatásai. Európai szociálpolitika – a Szociális Európa.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgató megismeri a tudományterület alapvetı részterületeit és dilemmáit, valamint képessé 
válik a társadalompolitikai kérdések kritikus szemléletére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. sz-i Magyarországon európai összehasonlításban. Századvég, 

Budapest, 2003. ISBN: 963 9211 62 1 
• Mészáros József: Racionális egyének és a közjó - Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, 
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Budapest, 2006. ISBN: 963-9610-54-2 
• Ferge Zsuzsa-Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. ELTE Szociológiai Intézet, Budapest, 1991. ISBN:

 963-7977-08-2 
• Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest 2009. ISBN: 978-963-9697-

49-2 
• Zombori Gyula: Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest, 1994. ISBN: 963-462-950-4 
 
 
 

BSZOC 1910 
Bevezetés a piac- és közvéleménykutatásba ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy áttekintést nyújtson a piac- és közvélemény-kutatás lépéseirıl. A kurzus során áttekintjük 
a kutatásfolyamatának lépéseit, egészen az ügyféllel való kapcsolatfelvételtıl a kész tanulmány leadásáig, és a 
kutatás által megalapozott marketing és tudománypolitikai döntések meghozatalának segítéséig. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók megtanulják az adatok győjtésének, értékelésének, és az eredmények 
felhasználásának módozatait. Ebben az értelemben a kurzus olyan alapvetı kutatástervezési és elemzési 
készségek elsajátításához járul hozzá, amelyek nélkülözhetetlenek a tudományos elemzések szempontjából. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2008. ISBN: 978-

963-506-764-0 
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris, Budapest, 2005. 

ISBN: 963 389 788 2 
• Hoffmann Márta-Kozák Ákos-Veres Zoltán: Piackutatás., Mőszaki könyvkiadó, Budapest, 2000. 

ISBN: 963-16-3064-1 
• Angelusz Róbert-Tardos Róbert (szerkesztık): Mérésrıl, mérésre. DKMKA, Budapest, 2007. ISBN: 

9638737623 
Ajánlott irodalom: 

• Rudas Tamás: Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 
1998. ISBN: 963 7476 95 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 1404 | 

 

BSZOC 1420  
Politikai rendszerek ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil. 
Gajduschek György 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A tananyag egyes elemeinek kialakítása során arra törekszünk, hogy ne csak az éppen aktuális hazai 
gyakorlatot mutassuk be, hanem nemzetközi (és részben történeti kitekintéssel) az általánosabb 
összefüggésekre hívjuk fel a figyelmet. 

A tananyag a következı nagy területekre koncentrál: 

- A politika és a politikai rendszer értelmezése 

- A politikai viselkedés (egyéni szintő viselkedés, politikai aktivitás, választói magatartás, politikai kultúra). A 
politikai szereplık motivációi. 

- A politikai folyamatok. Választás, a politikai döntések befolyásolása, állami, politikai döntéshozatal. 

- Politikai szervezetek. A pártok, nyomásgyakorló csoportok. Az állam, illetve az állami szervek elhelyezése a 
politikai rendszerben.  
- A politikai rendszer „nem kézzelfogható” tényezıi. A politikai kultúra, legitimitás, ideológiák.   
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tananyag elsajátítása képessé teszi a hallgatót a politikai rendszer struktúrájának és mőködésének jobb 
megértésére. (Így pl. a napi politikai hírek jobb értelmezésére, vagy az állami mőködés, illetve jogalkotás 
politikai meghatározottságának értelmezésére is.) 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A tárgyból saját jegyzet, illetve lehetıség szerint interneten elérhetı távoktatási tananyag készül, a 

tárgy oktatásának megkezdését követı néhány évben, figyelembe véve az oktatás során felgyülemlett 
tapasztalatokat is. Addig: 

• Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. ISBN: 
9789633896051  

Ajánlott irodalom: 
• Bihari Mihály - Pokol Béla: Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009. ISBN 9631925293 
• Goodin, R. - Klingemann, H.: A politikatudomány új kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 

9789633895221 
• Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001 ISBN: 9789633895221 
• Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 

2004 ISBN: 9789633899632 
• Illetve az egyes hallgatók igényei szerint az oktató további, specifikus irodalmat ajánl 
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BSZOC 1820 
Közgazdaságtan ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfıbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat 
megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák mőködését korunk globalizálódó világgazdaságában, és 
egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére 
irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítéső korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan. Budapest KJK, 1999. ISBN: 963 05 8299 6 
• Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001. ISBN: 963-

224-560-1 
• Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Universitas, Budapest, 2001. ISBN: 963 208 734 8 
• Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 

963 214 729 4 
• Bogár László: Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest, 2003. ISBN: 963 389 542 1 

 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

SZAKMAI TÖRZSANYAG 
 

KÖTELEZİ ELMÉLETI TÁRGYAK 
 

BSZOC 2110 
Társadalomtörténet I. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során elsısorban az európai és észak-amerikai társadalmak modernkori változásairól és hosszútávú 
tendenciáról kell ismereteket elsajátítani. A hangsúlyokat elsısorban a magyar társadalomtörténetre helyezzük. 
Az értelmezés és a kontextusba helyezés kompetenciáinak kialakításához óhatatlanul szükséges lesz a 20-21. 
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századi magyar – és bizonyos mértékben a nemzetközi – eseménytörténet vázlatos áttekintése is.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A nyugati társadalomfejlıdés sajátosságai – középkori és koraújkori elızmények.  
2. Magyarország társadalomtörténeti helye Európában 
3. A modernizáció fogalma. Az eszmék, a társadalom és az ipar forradalmai a 19. század derekáig 
4. „A tıke kora” és a második ipari forradalom 
5. Társadalmi és gazdasági modernizáció Magyarországon 1848 és 1918 között. Iparosodás. Földkérdés. 
Migráció, urbanizáció, az életmód modernizációja.  
6. A dualizmus korának társadalmi-politikai törésvonalai, illetve ezek változásai a 20. század elején 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Diederiks, H.A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a 

gondoskodó államig. Ford. Kocsor Dóra, Osiris, Budapest, 1995. 160-221. o. ISBN 963 379 104 9 
• Romsics Ignác: Magyarország története a XX. századba. Osiris, Budapest, 1999. 11-98. o. ISBN 

963 379 548 6 
• Szőcs Jenı: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvetı, Budapest, 1983. ISBN 963-271-953-

0 
• Thompson, Edward P. „Az idı, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus” ford. Bojtár B. Endre, in: 

Gellériné Lázár Márta (szerk.) Idıben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai, Budapest, 
1990. 60-116. o. ISBN 963 05 5608 1 

 

Ajánlott irodalom: 
• Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. I-II. 

Magvetı, Budapest, 1986. ISBN 963-14-1170-2 
• Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten.  1870-1940. Új Mandátum, 

Budapest, 1999. ISBN 963-9158-30-5 
• Tocqueville, Alexis de: A régi rend és a forradalom. Ford. Hahner Péter, Atlantisz, Budapest, 1994 

[1856] ISBN: 963-7978-48-8 
 
 



 

| 1407 | 

 

 
 

BSZOC 2120 
Társadalomtörténet II. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2110 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során elsısorban az európai és észak-amerikai társadalmak modernkori változásairól és hosszútávú 
tendenciáról kell ismereteket elsajátítani. A hangsúlyokat elsısorban a magyar társadalomtörténetre helyezzük. 
Az értelmezés és a kontextusba helyezés kompetenciáinak kialakításához óhatatlanul szükséges lesz a 20-21. 
századi magyar – és bizonyos mértékben a nemzetközi – eseménytörténet vázlatos áttekintése is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A nagy törés: az elsı világháború.  
2. Totalitarisztikus kísérletek a 20. század elsı felében 
3. Az 1914-1920. évi kataklizmák társadalmi következményei Magyarországon 
4. A Horthy-korszak társadalma: középosztály, „zsidókérdés”, „ırségváltás” 
5. A Horthy-korszak társadalma: a földkérdés 
6. Kényszerpályák és kiútkeresés az 1940-es években 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gyáni Gábor: „Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korszakban”, in: Gyáni Gábor – Kövér 

György: Magyarország társadalomtörténete. Osiris, Budapest, 1998. 169-306. o. ISBN 963 379 441 2 
• Hobsbawm, Eric: A szélsıségek kora. A rövid 20. század története, 1914-1991, ford. Baráth Katalin, 

Pannonica, Budapest, 1998, 25-172. o. ISBN 963 8469 77 3 
• Illyés Gyula Puszták népe. Századvég, Budapest 1993 [1937] (és számos más kiadás), ISBN 963-

8384-01-8  
 

Ajánlott irodalom: 
• Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. I-II. 

Magvetı, Budapest, 1986. ISBN 963-14-1170-2 
• Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. ISBN 963-379-278-9 
• Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940. Új Mandátum, 

Budapest, 1999. ISBN 963-9158-30-5 
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BSZOC 2130 
Társadalomtörténet III.  ea. 

Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2120 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során elsısorban az európai és észak-amerikai társadalmak modernkori változásairól és hosszútávú 
tendenciáról kell ismereteket elsajátítani. A hangsúlyokat elsısorban a magyar társadalomtörténetre helyezzük. 
Az értelmezés és a kontextusba helyezés kompetenciáinak kialakításához óhatatlanul szükséges lesz a 20-21. 
századi magyar – és bizonyos mértékben a nemzetközi – eseménytörténet vázlatos áttekintése is. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A szocialista rendszer logikája. 1948-1953: a „sztálinizmus” kora.  
2. 1953-1961: az elsı reformkísérletek; a forradalom és a rendszer megszilárdulása 
3. „Posztindusztriális társadalom”? „Információs társadalom”? „Késıkapitalizmus”? 
4. A konszolidálódott Kádár-kor. „Gulyáskommunizmus” és gazdasági reform. „Szocialista polgárosodás”? 
Társadalmi egyenlıtlenségek. 
5. A rendszerváltás társadalmi következményei.  
6. Hosszútávú tendenciák Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban a 20-21. században: születés, 
halálozás, családi állapot, iskolai végzettség, stb. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fukuyama, Francis: Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése, ford. Somogyi Pál László, 

Európa, Budapest, 1997. 13-210. o. ISBN 963 07 6202 1 
• Gábor R. István – Galasi Péter: A „második gazdaság”. Tények és hipotézisek. Közgazdasági és Jogi, 

Budapest, 1981. ISBN 963-221-071-9 
• Kemény István: „Munkakultúra és életforma” in: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a 

hetvenes évek elején. Mővelıdéskutató Intézet, Budapest, 1990. 75-169. o. ISBN 963-521-214-3 
• Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Corvina, Budapest, 2009. ISBN 978-963-13-

5823-0 
 

Ajánlott irodalom: 
• Kornai János: A szocialista rendszer: kritikai politikai gazdaságtan. Heti Világgazdaság, Budapest, 

1993. ISBN 963-7525-06-8 
• Kuczi Tibor: „Szociológia, ideológia, közbeszéd – Szociológia és társadalomdiskurzus” In: Kuczi 

Tibor – Becskeházi Attila: Valóság ’70, Scientia Humana, Budapest, 1992, 9-111. o. ISBN 963-8300-
05-1 

• Tóth Olga: „A nıi életút Magyarországon. Extrém módon hosszú és rövid életperiódusok.” In: Hadas 
Miklós (szerk.): Férfiuralom. Írások nıkrıl, férfiakról, feminizmusról. Replika Kör, Budapest, 1994. 
223-234. o. ISBN: 963 04 4822 X  

• Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, Budapest, 
2001. ISBN 963-389-813-7 

• Závada Pál: Kulákprés. Család- és falutöténeti szociográfia, Tótkomlós, 1945-1956. Magvetı, 
Budapest, 2006. ISBN 963-14-2528-2 
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BSZOC 2210 

Civil társadalom ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bocz János 
Dr. habil. Albert 
Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik a civil társadalom fogalmának kialakulásával, a civil- és 
nonprofit szervezetek elterjedésével kapcsolatos nemzetközi elméleti irányzatokat, hazai fejlıdési trendeket. 
Részletes ismereteket kapnak a civil társadalom környezeti feltételrendszerérıl, megérthetik a különbözı 
társadalmi alrendszerek (kormányzat, civil társadalom, gazdasági szereplık) rendszerszintő egymásra hatását.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapvetı fogalmak és fejlıdési irányzatok, a civil és nonprofit szervezetek társadalmi- és közgazdasági 
szerepének ismerete. A helyi és globális társadalmi cselekvés formáinak, a közösségi részvétel lehetıségeinek 
felismerése. Az egyéni és csoportos társadalmi felelısségvállalás szemléletének kialakítása és ösztönzése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Anheier, H. K. – Glasius, M. – Kaldor, M. (szerk.): Globális Civil Társadalom I. Typotex kiadó, 
Budapest, 2004. 17-85., 286-323 old. ISBN 9789637546167 

• Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek és trendek. Századvég kiadó, Budapest, 2005. 45-
112, 185-213 old. ISBN: 963 7340 04 1 

• Bocz János: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon. A magyar nonprofit szektor 
az 1990-es évek elejétıl a 2000-es évek közepéig. Doktori disszertáció. BCE Szociológiai Doktori 
Iskola. 2009. 28-40., 118-148., 234-246. old. 

• Michael Edwards: 'Know-How', 'Know-What' and the politics of knowledge for social change. 
Knowledge and Change konferencia elıadás. Hága, 2010.  Szeptember 29. – Október 1. 2 old. 

• Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak... A jótékonyság, a civil kezdeményezés és az állami keretekbıl 
kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szervezıdése. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998.ISBN 
9638139021 

 

Ajánlott irodalom: 

• Bíró Endre: Hol tartunk? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái. Jogismeret 
Alapítvány. 2010. 4- 11 old. ISBN: 978 963 88965 0 6 

• Kákai László: Kik vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon. Publikon Kiadó, Budapest, 2009. 
ISBN 9789638833280 
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BSZOC 2140 
Társadalmi szerkezet és mobilitás I. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 
Dr. Veres Elıd 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a társadalom szerkezeti alapvonásait, ismeretet nyújtson a 
társadalomszerkezetet formáló társadalmi viszonyok alakulásáról.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fıbb témakörök:  
A társadalmi differenciálódás mechanizmusai és következményei: paradigmák, középszintő elméletek. 
Társadalmi struktúra és értékrendszer. A rétegzıdéskutatások metodológiája. Kapcsolati hálóelemzések. A 
mobilitás szubjektív dimenziói. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, 

Budapest, 1998. ISBN: 963-7476-69-5 
• Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegzıdés komponensei. Új Mandátum, Budapest, 1999. 

ISBN: 963-9158-49-6 
• Andorka Rudolf- Stefan Hradil-Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegzıdés. Aula Kiadó, 

Budapest, 1995. ISBN: 963-7476-60-1 
• Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlıtlenségek újratermelıdése. Gondolat Kiadó, Budapest:, 1978.  

ISBN: 963-280-605-6 
 

 
 

BSZOC 2150 
Társadalmi szerkezet és mobilitás II. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2140 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 
Dr. Veres Elıd 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy átfogó ismeretet nyújtson a magyar társadalom struktúrájáról, az egyenlıtlenség, a 
szegénység és a társadalmi mobilitás huszadik századi trendjeirıl.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Fıbb témakörök:  
A magyar társadalmi struktúra a két világháború között és az államszocializmusban. Társadalomszerkezet a 
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nyolcvanas években - a magyar társadalom státusrétegzıdése. A magyar társadalom mobilitásának történelmi 
trendjei: mobilitási folyamatok a hetvenes évektıl napjainkig. A posztszocialista átmenet társadalmi struktúrája 
– tranzitológiai elméletek. A magyar társadalom szerkezete napjainkban. Etnikai rétegzıdés. Szegénység és 
egyenlıtlenség a mai magyar társadalomban. Iskolai mobilitás vizsgálatok Magyarországon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 

1982. ISBN:963-281-040-6 
• Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta: a rendszerváltás társadalomszerkezete. Osiris Kiadó, Budapest, 

2000. ISBN: 963-389-003-9 
• Bukodi Erzsébet: Társadalmi mobilitás Magyarországon. 1983 és 2000. In: Kolosi Tamás - Tóth István 

György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI, Budapest, 2002. ETO jelzet: 
308(429)”2002 312(439)(083.41) 

• Kolosi Tamás – Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fı 
folyamatai a rendszerváltás óta. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): 
Társadalmi riport 2004. TÁRKI, Budapest, 2004. ETO jelzet:  308(439)"2004" 312(439)(083.41) 

•  
Ajánlott irodalom: 

• Kolosi Tamás - Dencsı Blanka: Osztálytársadalom? In: Kolosi Tamás - Tóth István György - 
Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2008. TÁRKI, Budapest, 2008. ETO jelzet: 
308(439)"2008" 312(439)(083.41) 

• Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Szelényi Szonja – Western, Bruce: Politikai mezık a 
posztkommunista átmenet korszakában. In: Szociológiai Szemle 1991/1. 

• Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk.): Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE Szociológiai Intézet 
és Magyar Közvélemény-kutató Intézet, Budapest, 1991. 
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BSZOC 2310 

Kommunikációelmélet I. (személyközi kommunikáció) ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a kommunikációelméleti alapfogalmakkal, a közvetlen emberi 
kommunikáció jelenségvilágával, csatornáival, dinamikai elveivel. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A közvetlen emberi kommunikáció fogalomköre és jelenségei. A kommunikáció általános elméleti modellje – 
a kétszemélyes szituáció szempontjából. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális 
csatornák I.: mimika, tekintet. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák II.: 
vokalitás. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák III.: gesztusok, érintés, 
testtartás. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák IV.: proxemika, kinezika. 
A közvetlen emberi kommunikáció csatornái II. A kulturális szignálok kommunikatív jelentısége. A közvetlen 
emberi kommunikáció csatornái III. A verbális csatorna. A kommunikáció dinamikai alapelvei.  A 
metakommunikáció jelensége és szerepe.  „Stratégia” és „taktika” a közvetlen kommunikációban – a 
tudatosság problémája.  A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a rádióban és a televízióban.  A 
közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a pedagógiai szituációban.  A segítı kapcsolat és a 
pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula. Budapest. 1994. ISBN:

 963-333-043-2-[!963-8089-77-6] 
• Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General 

Press. é.n. 48-63. ETO jelzet: 316.77(082) 316.772(082) 659.2(082) 
• Frank, L. K.: Taktilis kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General Press. é.n. 64-

73. ETO jelzet: 316.77(082) 316.772(082) 659.2(082) 
• Scheflen: A. E.: A testtartás mint kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General 

Press. é.n. 74-91. ETO jelzet: 316.77(082) 316.772(082) 659.2(082) 
• Schegloff, E. A.: A társalgás kezdetén. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. General Press. é.n. 

108-132. ETO jelzet: 316.77(082) 316.772(082) 659.2(082) 
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BSZOC 2180 

Kortárs szociológiaelméleti irányzatok ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja megismertetni a szociológia alapvetı fogalmaival, elméleteivel, elmélet és empíria 
kapcsolatával, a szociológia tudományszociológia önreflexiójával. A kurzus legfontosabb törekvése, hogy 
érzékeltesse: a szociológia – szemben például a modern természettudományokkal – multiparadigmatikus 
diszciplina. Mindezt egyrészt anélkül, hogy a totális káosz benyomását keltse (ami, valljuk be, nem egyszerő 
feladat), másrészt anélkül, hogy az elıadó saját „ízlése” alapján szelektáljon a paradigmák között. A feladat 
egy szociológiaelméleti kurzus nézıpontjából paradox, mivel a szociológia egységét jelentıs részben éppen az 
elméleteket hanyagoló tudományos gyakorlat biztosítja; másrészt, a kérdések feltevésének – nem pedig 
megválaszolásának – módja. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. Konfliktuselméletek és „harmóniaelméletek”. Organicizmus, funkcionalizmus, rendszerelméletek, Talcott 
Parsonstól napjainkig 
2. Szimbolikus interakcionizmus, fenomenológiai szociológia és etnometodológia 
3. „Paradigmaváltás” – a tudáselméleti fordulat 
4. Hatalom, ellenırzés, tudás – a Foucault-i újraértelmezés 
5. Kitekintés: orientalizmus, posztkoloniális tanulmányok, másságtudomány 
6. A gender-szemlélet a szociológiában 
7. Globalizáció, identitáspolitika és az ökológiai szemlélet 
Évközi tanulmányi követelmények: 

•  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. ford. Berényi Gábor, Balassi, 
Budapest, 1996. 28-121. o. ISBN 963-506-0955 

• Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés. A börtön történet. Gondolat, Budapest, 1990.185-309. o. 
ISBN 963-282-335-4 

• Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai. Typotex, Budapest, 2008. 
99-124. o. ISBN 978-963-9664-98-2 

• Berger, Peter – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg, Budapest, 
1998. ISBN 963-9134-10-4 

Ajánlott irodalom: 
• Berger, Peter L: „A globális kultúra négy arca” 2000, 1998. július-augusztus, 16-20. o. 
• Kuhn, T. S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest, 1984. (vagy Osiris, 2000), II-

X. fejezet (29-182. o.) ISBN 963-281-350-2 
• Diamond, Jared: Összeomlás. Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez. Budapest, Typotex, 2007. 

13-36. o.; 89-127. old.; 273-302. o. ISBN 978-963-9664-69-2 
• Kovács János Mátyás (szerk.): A zárva várt Nyugat.  Kulturális globalizáció Magyarországon. 

2000/Sík Kiadó, Budapest, 2002. 11-24. o. és 433-506. o. ISBN 963-9270-10-5 
• Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány. Osiris Kiadó – 

Gond, Budapest, 1999. ISBN 963-379-632-6 
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BSZOC 2160 

Társadalmi devianciák I. ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Társadalmi devianciák címő elıadás a szociológia tudománya szemszögébıl igyekszik a társadalmi 
devianciákról képet adni. A cél, hogy a hallgatók megismerjék a deviancia társadalmi hátterét, társadalmi okait 
és magyarázatait. Mit tekinthetünk devianciának, léteznek-e erre vonatkozó univerzális értékek és normák, 
lehetnek-e a devianciáknak funkciói? A kurzus a deviáns viselkedések a társadalmi beállítottságú magyarázó 
elméleteit is bemutatja.  

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. Loisir Könyvkiadó, Budapest-Piliscsaba, 2007. 

ISBN: 978-963-87583-1-6 
• Andorka Rudolf: A deviáns viselkedés. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. 512-547.o. 

Osiris Kiadó, Budapest, 1997. ISBN: 963-7415-54-8 
• Giddens, Anthony: Konformitás és deviancia. In: Anthony Giddens: A szociológia. 137-177.o. Osiris 

Kiadó, Budapest, 1995. ISBN: 963-379-060-3 
 

Ajánlott irodalom: 
• Durkheim, Émile: Az öngyilkosság. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 232-260.o. ISBN: 963-379-664-

4 
• Goffman, Emile: Stigma és szociális identitás. In: Emil Goffman: A hétköznapi élet 

szociálpszichológiája. 179-239.o. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. ISBN: 963 280 614 X 
• Merton, Robert K.: Társadalmi struktúra és anómia. 321-391.o. Újabb fejlemények a társadalmi 

struktúra és az anómia elméletében. 392-451.o. In: Robert K. Merton: Társadalomelmélet és 
társadalmi struktúra. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. ISBN: 963-389-197-3  

• Katalin-Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Szociális Szakképzés Könyvtára. ELTE T-
Twins Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 963-7977-40-6 
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BSZOC 2170 
Társadalmi devianciák II. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2160 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. habil Albert 
Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A Társadalmi devianciák I. kurzusra építve részletesebben és külön foglalkozunk a különféle függıségekkel 
(alkoholizmus, drogfogyasztás, újfajta függıségek, evészavarok, játékszenvedély) és a prostitúcióval. Az 
elıadások során a különféle deviancia fajták magyarországi adatai is bemutatásra kerülnek. A kurzus során az 
elsajátított elméleteket konkrét társadalmi kontextusba helyezve is képesek lesznek elemezni a hallgatók 
amellett, hogy megismerik a deviáns viselkedési formák nemzetközi és magyar trendjeit. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. Loisir Könyvkiadó, Budapest-Piliscsaba, 

2007. ISBN: 978-963-87583-1-6 
Ajánlott irodalom: 

• Pikó Bettina (szerk.): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern 
társadalomban. JATE, Szeged, 2002. ETO jelzet: 316.624 

• Rácz József (szerk.): Devianciák: Szabálykövet(el)ık és bajkeverık. Új Mandátum Könyvkiadó, 
Budapest, 2001. ISBN: 963 9336 23 8 

• Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek. 2006. www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/a666.pdf 

• Elekes Zsuzsanna: Azonos szerepek azonos szenvedélyek? IN: Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné 
(szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nık és férfiak helyzetérıl 2011. TÁRKI - Nemzeti Erıforrás 
Minisztérium, Budapest, 2011. 265-282. p. 

 
 
 

KÖTELEZİ GYAKORLATI TÁRGYAK 
 

BSZOC 2411 
Számítógépes adatelemzés 1. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatókkal megismertetni azt az alapvetı informatikai eszköztárat, ami nélkülözhetetlen 
alapja a különbözı statisztikai programcsomagok használatának. A félév során a hallgatók gyakorlati 
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alkalmazások során megtanulják kezelni a MS Office programokat.  A kurzus kiemelt figyelmet fordít az Excel 
program magas szintő elsajátítására.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megtanulják a legfontosabb számítógépes alapprogramok magabiztos használatát. A kurzus 
megerısíti, szükség szerint bepótolja az alapvetı számítógép használattal kapcsolatos kompetenciákat. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Farkas Csaba: Bevezetés a Windows és Office XP használatába. J.O.S., Budapest, 2002. ISBN: 963-

00-8822-3 
• Kovalcsik Géza: Az excel programozása. Computerbooks, Budapest, 2005. ISBN: 963-618-332-5 
• Perry Greg: Microsoft Office 2007: minden egyben. Kiskapu, Budapest, 2007. ISBN: 978-963-9637-

37-5 
 
 

BSZOC 2412 
Számítógépes adatelemzés 2. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BSZOC 2411 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
III 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a statisztikai egy- és többváltozós elemzések alapjainak megismertetése. A kurzus során a 
hallgatók megismerkednek a számítógépes adatelemzés alapjaival. Elsajátítják az adatbázis készítés 
módszereit, megismerkednek az adatokkal végezhetı mőveletekkel, valamint a leíró statisztikák és a 
kereszttáblák készítésével. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a hallgatók elsajátítják a kvantitatív társadalomtudományi elemzésekhez elengedhetetlenül 
szükséges statisztikai módszerek számítógépes alkalmazásnak alapjait. A kurzus fontos célkitőzése, hogy a 
hallgatók a statisztikai program mechanikus kezelésén túl értelmezni tudják a kapott eredményeket. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Dr. Ketskeméty László - Dr. Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE Eötvös kiadó, 

Budapest, 2005. ISBN: 963-463-823-6 
• Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2008. ISBN: 978-963-

279-012-1 
• Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest, 1999. ISBN: 963-379-665-2 
• J. P. Marques de Sá: Applied statistics: using SPSS, STATISTICA, and MATLAB, Springer, 2003. 

ISBN:3-540-01156-0 
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BSZOC 2511 

Felkészülés a nyári szakmai gyakorlatra gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. habil 
Gajduschek György 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A 2. és a 3. szemeszter közötti nyári szakmai gyakorlatot (falukutatás) fél éves tematikai és helyismereti 
elıkészület elızi meg, illetve ugyancsak féléves kiértékelési szakasz követi. Az elsı félévben a hallgatók rövid 
betekintést kapnak a magyar falu társadalomtörténetébe. A tantárgy további célja megismertetni a hallgatókat a 
magyar falukutatás gazdag hagyományával, valamint a falu-megismerés lehetséges módszereivel: 
dokumentumelemzés, alkalmazható kvalitatív és kvantitatív módszerek, stb. A szeminárium a Kulturális 
antropológia, a Szociográfia, a Kutatásmódszertan, a Matematikai statisztika, valamint a Kvalitatív és 
Kvantitatív módszerek kurzusokkal párhuzamosan készíti fel a hallgatókat a nyári egyhetes falukutatói 
gyakorlatra. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a kiválasztott falu, ill. térségének általános 
jellemzıivel is. Valamint arra a kérdésre is választ keresünk, hogy mi az értelmiség, a kutató szerepköre a 
falukutatás során.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakmai gyakorlatra való felkészülés során a hallgatók képessé válnak egy empirikus kutatás elsı 
szakaszának lefolytatása: koncepciókészítés, szakirodalomgyőjtés- és feldolgozás, mintavétel, interjúvázlat-, 
ill. kérdıívkészítés, kapcsolatfelvétel. A félév során a hallgatók megszerzik mindazokat az elméleti és 
módszertani ismereteket, amelyekkel felvértezve sikeresen indulhatnak neki a nyári falukutató gyakorlatnak, 
mint a teljesen idegen közegbe való belehelyezkedés elsı önálló gyakorlatának. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Neményi Ágnes: Faluszociológia. Kolozsvár, 2001. ISBN: 973 8239 44 3 
• Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA, 1987. ISBN: 963 7757 84 8 
• Letenyei László: Településkutatás I. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 963 9457 91 4 
• Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások 
• Gondolat, Nyilvánosság Klub, Századvég, Budapest, 1992. ISBN: 963 282 636 1 

 

Ajánlott irodalom: 
• Elek Sándor-Gyenei Márta (szerk.): Quo vadis? Faluszociológiai tanulmányok. Budapest, MKKE 
• Szociológiai Tanszék 1987. ISBN: 963 7150 52 8 
• Enyedi György: Falvaink sorsa. Magvetı, Budapest, 1980. ISBN: 963 271 175 0 
• Kovács Imre: Tanulmányok 1935-1947. Magyar Napló, Budapest, 2003. ISBN: 963 86274 8 4 
• Valamint a választott gyakorlati témának és a helyszínnek megfelelı irodalmak a konkrét kutatási 

helyszín ismeretében 
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BSZOC 2512 
A nyári szakmai gyakorlat értékelése gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2511 és 3491 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bocz János 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A 2. és a 3. szemeszter közötti nyári szakmai gyakorlatot (falukutatás) fél éves tematikai és helyismereti 
elıkészület elızi meg, illetve ugyancsak féléves kiértékelési szakasz követi. A kurzus során a hallgatók 
értékelik a nyári szakmai gyakorlat, a falukutatás tapasztalatait, mind módszertani, mind elméleti szempontból.  
A kutatási eredmények értékelését a csoport közösen végzi, azonban a kutatás különbözı résztémáinak 
feltárását és feldolgozását kisebb (1-3) fıs csoportokban végzik.  
A hallgatók a félév folyamán kiselıadásokat tartanak az általuk végzett munkáról, a félév végére pedig 20-30 
oldalas házi dolgozatot, kutatási beszámolót készítenek.  

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók képessé válnak az összegyőjtött kutatási adatokat elemezni, értékelni, feldolgozni, 
továbbá az eredményeket mind szóban, mind írásban prezentálni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Letenyei László (szerk.): Településkutatás II. Szöveggyőjtemény. Új Mandátum, Budapest, 2006. 

ISBN: 978 963606257 
Ajánlott irodalom: 
• A választott gyakorlati témának és a helyszínnek megfelelı irodalmak a konkrét kutatási helyszín 

ismeretében 
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KÖTELEZİ KÉSZSÉGTÁRGYAK 

 
BSZOC 2611 

Idegen nyelv I/a. 
English for Social Sciences 1. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/angol 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bocz János 
Dr. Albert Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése napjaink legfontosabb társadalmi kérdéseinek angol nyelvő 
szókincsével, hogy a hallgatók a tanulmányaikhoz kapcsolódó idegen nyelvő szakszövegeket gyorsan és 
hatékonyan tudják elolvasni, munkájukhoz felhasználni. Cél, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után képesek 
legyenek vonatkozó témájú szövegek értelmezésére és ezen területeken véleményük kifejtésére. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Louann Haarman, Patrick Leech, Janet Murray: Reading Skills for the Social Sciences, Oxford Univ Pr 

(Sd) edition 1998. ISBN 0194512304 
• Arline Burgeier, Gerry Eldred, Cherly Boyd Zimmerman: Lexis: Academic Vocabulary Study for ESL 

Students, Prentice Hall, 1990. ISBN: 0135350220 
• Antony Giddens: Sociology.  6th edition. Wiley. 2009. ISBN: 0745643582 
 
 

BSZOC 2612 
Idegen nyelv I/b  

Deutsch für Sozialwisenschaften 1. 
Szaknyelvi fordítás III. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli+írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Olyan fordítói készségek elsajátítása, melyeknek kifejezetten szaknyelvi környezetben veszik hasznát a 
hallgatók, és képessé válnak alapvetı fordítói technikák és stratégiák használatára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek alapvetı társadalomtudományi szövegekkel, azok 
terminológiai jellemzıivel, metodológiai hátterével és általában véve az empirikus tudományterületeken 
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használt fogalomalkotással. A tudományos nyelvhasználat konvencióinak, szabályszerőségeinek, 
mechanizmusainak és logikájának ismeretében e szaktudományok szövegeit a fordítás oldaláról is 
árnyaltabban tudják ezáltal megközelíteni: felismerik a hagyományos nyelvhasználattól eltérı fordulatok, 
kifejezések alkalmazását, a szakkifejezések, a reáliák, az internacionalizmusok elıfordulásait, a tudományos 
érveléssel rendelkezı szövegek sajátosságait stb. E speciális nyelvi készségek hozzásegítik a hallgatókat egy-
egy fordítandó szakszöveg adekvát kezeléséhez, magas szintő és speciális fordítástechnikai mőveletek 
elvégzéséhez. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Schwarzer, Ch. / Borsò, V.: Übersetzung als Paradigma der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Oberhausen, Athena, 2006. 
• Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E.: Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur 

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Mouton de Gruyter, Berlin, (HSK 14) 1998-
1999. 

• Klaudy, K. / Salánki, Á.: A fordítás lexikája és grammatikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2000. 

• Monar, J.: Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart, 1993. 
• Roelcke, Th.: Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 20052. (= Grundlagen der Germanistik) 

 
 

 
 

BSZOC 2321 
Kommunikációs technológiák II. (Prezentációs technológiák) gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tömegkommunikáció legfıbb jellemzıi, eszközei és technikái elsajátítása után önmagunk 
kommunikációjára, az önreprezentációra kerül hangsúly. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Folyamatos projektek és elıadások segítségével a hallgatók javítják elıadói képességüket, valamint 
megtanulják a nagyobb közönség elıtt való beszédtartás alapjait, kiegészítı eszközeit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Balázs Géza: Médiamőfajok. MR Rt. Kiadványa, Budapest, 1999. ETO jelzet: 070 82.01-1/-9 

791.9.096 791.9.097 
• Róka Jolán: Kommunikációtan. Századvég, Budapest, 2002. ISBN: 963-9211-30-3 
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BSZOC 2721 

Pályázatírás, projektmenedzsment gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A projektciklusmenedzsment tárgy célja hogy a hallgató elméleti és gyakorlati jártasságot szerezzen 
pályázatírás, projektszervezés, vezetés és lebonyolítás terén.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika: 1. A projekt, mint idı-és költség korlátok között mőködı, célvezérelt, kiemelt elkötelezettséggel, de 
eltérı tudással bíró erıforrások egy alkalommal megvalósuló csapatmunkája. 2. Indítási teendık. (Érdemi 
indítás elıtt szabályokat megismerni) Felhívás. (lásd késıbb) Témaötlet kidolgozása. Projekt vázlat 
elkészítése. Partnerkeresés, konzorcium elızetes létrehozása (lásd késıbb). 3. Projektindítás.  Projekt 
(elı)javaslat felépítése.  Projektvázlat. Általános info,  kapcsolat más (korábbi) projektekkel, összefoglaló 
ismertetés. 4 Projekt cél; Javaslat tételes indokolása. Eredmények. Terjesztési stratégia. 5. Hatás. Partnerek: 
kik és mennyiért (projektösszeg partnerenként és ehhez mennyi támogatást kér), szándéknyilatkozatok, 
partnerkapcsolat jellege (kinek mi a feladata a projektben). 6. Projektindítás. 7. Projekt szervezése, 
menedzsment. Munkaterv – feladatcsomagokra lebontva az alábbiak: Célok, kezdés és befejezés dátuma, 
humán ráfordítás (napokban, ISCO kategóriánként [lásd késıbb]). Egyes partnerek szerepe, feladata. 
Alvállakozók (ha vannak) szerepe, feladata. Munkamódszer és technika. Feladatcsomag várt eredményei . 8. 
Dokumentációk (nem projekt jelentés[!]: pl. kézikönyvek, oktatási segédletek  stb.) emberigény. 9. 
Projektköltségvetés elemei. 10. Induló megbeszélés (kick-off meeting). Gyakorlati óra. 11. Munka és 
ütemezése (a projektjavaslat - esetleg optimista – feladatcsomagjainak szembesítése a való helyzettel, 
kapacitásokkal és szakismerettel; megoldás keresése). 12. Találkozók kijelölése. Kapcsolattartás (e-mail 
forgalom szervezése, szabályok lefektetése). Konzorcium egyezmény (eredmények megosztása partnerek 
között, publikációs kötöttségek stb.). Eszközbeszerzések. 13. Rendszeres (évi kb. 2) munkatalálkozó.  Éves-1,5 
éves review értekezlet(ek).  TIP (technológia implemetációs terv részletes kidolgozása). 14. Befejezés, 
projektzáró ülés. Elfogadás/esetleges korrekciók.  Fizetés. 15. Follow-up tevékenységek (programonként 
változhat, pl. projektzárás után további 3 évig kötelezettség disszeminációs tevékenységre. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Lázár Imre: A projektciklusmenedzsment alapjai. Egyetemi jegyzet 2004 
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BSZOC 2711 
Tanulmányírás, recenzióírás gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Éger György 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus során áttekintjük és tudatosítjuk a tudományos írás stiláris és formai sajátosságait. A tudományos és a 
tudományon kívüli szövegek mőfaji hagyományainak (közlemények, kutatási beszámoló, esszé, monográfia, 
recenzió. Pozitivista, reflexív, esszéisztikus, szociografikus és népszerősítı irodalom), retorikai eszközeinek 
számbavételével, a szövegformálás jelentıségének kiemelésével kettıs célt követünk: egyrészt a hallgatók 
kritikai olvasási készségeit szeretnénk fejleszteni, másrészt akadémiai írástudását javítani.  

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
(1) 6-10.000 karakter terjedelmő recenzió egy tudományos szövegrıl (az oktató által felkínált öt szociológiai 
tanulmány egyikérıl kell kritikát írni) 
(2) Bibliográfiakészítés a recenzió témájában a megfelelı formai szabályok betartásával   

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Havasréti József: Tudományos írásmő. Bölcsész konzorcium, 2006. 
• Umbert Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 2003. ISBN: 963 282 708 2 
• Szabó Katalin: Kommunikáció felsıfokon. Kossuth, Budapest, 2009. ISBN: 978 963 09 5988 9 
 

SZAKMAI TÖRZSANYAG KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAI 
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 

 
KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ SZAKSZOCIOLÓGIAI TÁRGYAK 

12 KREDIT ELVÉGZÉSE KÖTELEZİ 
 

BSZOC 3120 
Szociográfia gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a szociográfia mőfaji sajátosságait, a 
társadalomtudományok fejlıdésének történelmében elfoglalt helyét, valamint hogy számos szociográfiai mő 
elolvasása és elemzése során bevezesse a hallgatókat a nemzetközi, de elsısorban a magyar szociográfiai 
irodalomba.  
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A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szociográfia fogalmával, a társadalomtudományok közötti 
elhelyezkedésével, a szociográfia kialakulásával, mőfaji sajátosságaival. Kiemelten tárgyaljuk a magyar népi 
szociográfia, ill. a magyar népi mozgalom témakörét, valamint a népi-urbánus vitát. A szociográfia paraszti 
társadalomképét elsısorban Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Zoltán mővein keresztül ismerjük meg. A magyar 
népi szociográfia kiemelt kutatási területei közül az egyke- és szektakérdést, valamint a kivándorlás témakörét 
Illyés Gyula, Kovács Imre és Féja Géza mővei alapján tárgyaljuk. A két világháború közti magyar társadalom 
polgárosodásának problémakörének megtárgyalásához pedig többek között Erdei Ferenc munkásságát hívjuk 
segítségül.  
Külön figyelmet szentelünk a szociofotó gazdag magyar hagyományának is. 
A hallgatók rövid betekintést kapnak a magyar szociográfia másik nagy korszakának, a Kádár-korszak 
szociográfiájáról - Kemény István, Berkovits György, Haraszti Miklós, Mocsár Gábor, Mátyus Aliz, Tar 
Sándor, Ambrus Péter, Csák Gyula, Csoóri Sándor, Márkus István, Moldova György, stb. mővei alapján. Végh 
Antal szociográfiai munkássága, valamint az ún. Állóvíz-vita ismertetése pedig, mint a korszak szimbolikus 
eseménye kerül terítékre. 
A hallgatók továbbá bevezetés kapnak a rendszerváltozás utáni korszak szociográfiáiról, valamint röviden a 
nemzetközi szociográfiai irodalomra is kitekintünk. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók nagy gyakorlatra tesznek szert a szociográfiai szakirodalom olvasásában, 
értelmezésében. A kurzus során elsajátított ismeretek fontos adalékul szolgálnak társadalomtörténeti, 
társadalomismereti tantárgyaikhoz, valamint a szociológia kvalitatív módszereinek megismeréséhez, továbbá 
fontos elıtanulmányokként szolgálnak a nyári szakmai gyakorlathoz, a falukutatáshoz. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Püski Kiadó, Budapest, 1989. ISBN: 963 7845 17 8 
• Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938. Gondolat, Budapest, 1985.ISBN: 963 281 482 7 
• Kovács Imre: A néma forradalom. Cserépfalvi-Gondolat-Tevan (p.9-142.) Budapest, 1989. ISBN: 

963 282 312 5 
• Féja Géza: Viharsarok. Athenaeum, Budapest, 1937 (p.5-121.) ISBN: 963 9501 28 x 
• Illyés Gyula: Puszták népe. tetszıleges kiadás ISBN: 963 11 2048 1 
• Veres Péter: Az Alföld parasztsága.  tetszıleges kiadás Budapest, 1936. ISBN: 963 09 2865 5 
• Szabó Zoltán: A tardi helyzet. tetszıleges kiadás Cserépfalvi (p. 7-154.) ISBN: 963 14 0984 8 
• Erdei Ferenc: Parasztok Budapest, Athenaeum, 1938. ISBN: in67322 
• Végh Antal: Állóvíz. In: Valóság 1968/4. ISSN: 0324 7228 

 

Ajánlott irodalom: 
• Nagy Sz. Péter (szerk.): A népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947. Rakéta, Budapest, 1990. ISBN: 963 
02 7616 x 
• Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektıl a második világháború végéig. Magyar 
Fotográfiai Múzeum 1997. ISBN: 963 8383 05 4 
• Továbbá az egyes órákon kiadott anyag. 
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BSZOC 3120 
Szervezetszociológia I. ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezetszociológia tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezet alapvetı 
szociológiai értelmezésével, a tagság, szabálykövetés, bürokrácia, szervezeti koherencia fogalmával, az ehhez 
köthetı elsıdleges forrásokkal. A cselekvés és kényszer fogalma, a csoport problémafelvetı és megoldó 
képességének elemzésének lehetıségeivel. Rövid betekintést nyújt a kurzus a strukturális rendszerelméletbe, 
ezek között részletesebben kitér Niklas Luhmann kommunikáció, és rendszerfelfogására.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
1. A szervezet alapfogalma, 2. Rendszer, környezet, adaptáció, 3. Tagsággal, szabálykövetéssel kapcsolatos 
elméletek, a problémamegoldás szervezeti keretek között, 4. Vezetéselméleti ideológiák, 5. Kommunikáció 
mint a rendszerképzıdés alapja, 6. Példák az önreferenciális szervezetekre, 7. Szervezet mint tudásközösség, 8. 
Szervezet és a társadalmi tıke kapcsolata, 9. Alapvetı szervezeti alapformák elemzése, belsı 
differenciáltságuk szempontjából. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Szakadát István: Cselekvéselmélet dióhéjban. Typotex, Budapest, 2008. (13-139p.) ISBN: 978-

963-279-016-9 
• Charles Perrow: Szervezetszociológia. Osiris, Budapest, 2002. (17-58.p., 133-166.p., 281-295p.) ETO 

jelzet: 316.334 303.424 
• Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, KJK, Budapest, 2004. ISBN: 963-224-502-4 
• W. Richard Scott: Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 5th Edition, Prentice Hall. 

Kasper Reinink, 2002. ETO jelzet: 316.334 
• Jávor, I.: A szervezetszociológia gondolati rendszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. ETO 

jelzet: 302.39(04) 303.6(04) 
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BSZOC 3130 

Szervezetszociológia II. ea. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 3120 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

V 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szervezetszociológia tárgy oktatásának célja, hogy kibıvítse és elmélyítse a Szervezetszociológia I. kurzus 
során elsajátított ismereteket, újabb elméletek illetve empirikus esettanulmányok felhasználásával. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Charles Perrow: Szervezetszociológia. Osiris, Budapest, 2002. ISBN: 963-379-313-0 
• Dombrádi Krisztián: Boldogulás tudásközösségekben, Belvedere-KRE, 2009.  
• W. Richard Scott: Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 5th Edition, Prentice Hall. 

Kasper Reinink, 2002. ETO jelzet: 316.334 
• Fehér Péter: Tudásmenedzsmentet támogató szervezeti megoldások. In.: Vezetéstudomány 2007/7-8. 

11-21. o. ISSN: 0133-0179 
 

 
 
 

BSZOC 3140 
Kisebbségszociológia és romológia ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Éger György 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Dupcsik Csaba 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus fı célja azon mechanizmusok megismerése, amelyek mőködése következtében egy-egy kisebbség 
„létrejön”. A fentivel egyenrangú cél annak feltárása, milyen konkrét kisebbségi csoport éltek/élnek a modern 
kori Magyarországon, milyen életkörülmények között, és milyen a viszonyuk más társadalmi csoportokkal.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. „Kisebbség” és „többség”  
2. A Homo Sapiens, a rasszok és a tudomány. Egy 19. századi példa 
3. „Kisebbségek” a 18. századi Magyarországon.  
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4. A romák/cigányok Magyarországon, a kezdetektıl a felvilágosult abszolutizmus koráig 
5. A magyarországi zsidóság helyzete a 19-20. század fordulójáig 
6. A „kisebbségi kérdések” átalakulása a 20. század elejétıl 1945-ig 
7. A kisebbségek az államszocializmus korában 
8. A szexuális identitás alapján képzett kisebbségek 
9. Romák/cigányok a rendszerváltás után 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 

1890–2008. Osiris, Budapest, 2009, 11-84. o. ISBN 978 963 276 035 3 
• Gould, Stephen Jay: Az elméricskélt ember. Typotex, Budapest, 1999. 43-123. o. ISBN 963 

9132262 4 
• Karády Viktor: „Zsidó identitás és  asszimiláció Magyarországon”; „Egyenlıtlen 

elmagyarosodás…” in: Zsidóság, modernizáció, polgárodás. Cserépfalvi, Budapest, 1997, 11-77. 
o. és 151-195. o. ISBN 963 8364 86 6 

• Ladányi János – Szelényi Iván:. A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai 
romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Napvilág, Budapest, 2004. 11-69. o. 
ISBN 963-9350-28-1 

 

Ajánlott irodalom: 
• Kosáry Domokos: Mővelıdés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai, Budapest, 1983. ISBN 

963-05-3342-1 
• Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. 

században. Napvilág, Budapest, 1998. ISBN 963-9082-13-9 
• Steinberg, Stephen: Az etnikum mítosza. Fajok, etnikumok és osztályok Amerikában. Cserépfalvi, 

Budapest, 1994. ISBN 963-04-4698-7 
 
 
 

BSZOC 3150 
Család- és ifjúságszociológia ea. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 
Dr. Albert Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy megismerteti a hallgatókat a családszociológia legalapvetıbb elméleteivel, a család történeti 
változásaival és a mai magyar családok fı jellemzıivel, az ifjúságszociológia fı kérdésfelvetéseivel és az 
ifjúság jelenlegi problémáival.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus eredményeképp a hallgatók a fenti tárgykörökben naprakész ismereteket szereznek és a családdal és a 
fiatalok csoportjának problematikájával kapcsolatban és önálló vizsgálatok tervezését is kipróbálhatják e 
tárgykörben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Farkas Péter: A szeretet közössége. A családszociológia alapjai. L’Harmattan, Bp. 2006. ISBN: 963-

9683-08-6 
• Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszere. Gondolat, Bp. 1979. ISBN: 

963 280 516 x 
• Somlai Péter: Konfliktus és megértés. Gondolat, Bp. 1986.  ISBN: 963-281-622-6 
• Laki László: Az ifjúság a magyar társadalomban. In.: Kovách Imre (szerk): Társadalmi metszetek. 

Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. 177-206. ISBN: 963-9350-89-3 
 

 
 

KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ MÓDSZERTANI GYAKORLATI TÁRGYAK 
15 kredit elvégzése kötelezı 

 
BSZOC 3211 

Számítógépes adatelemzés 3. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2411 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy eredményes elsajátításának feltétele a Számítógépes adatelemzés 1. és 2-ben foglaltak felhasználó 
szintő ismerete. A foglalkozások fıbb témakörei a következık: többdimenziós kereszttábla készítése, 
nominális és ordinális szintő - kategorizált - változók közötti függetlenség vizsgálata. Csoportátlagok 
összehasonlításának módszerei, egyutas szórás elemzés, korreláció és regresszió analízis. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a hallgatók elsajátítják a kvantitatív társadalomtudományi elemzésekhez elengedhetetlenül 
szükséges statisztikai módszerek számítógépes alkalmazásnak alapjait. A kurzus fontos célkitőzése, hogy a 
hallgatók a statisztikai program mechanikus kezelésén túl értelmezni tudják a kapott eredményeket. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Dr. Ketskeméty László - Dr. Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE Eötvös kiadó, 

Budapest, 2005. ISBN:963-463-823-6 
• Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2008. ISBN:978-963-

279-012-1 
• Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest, 1999. ISBN:963-379-665-2 
• J. P. Marques de Sá: Applied statistics: using SPSS, STATISTICA, and MATLAB, Springer, 2003. 

ISBN:3-540-01156-0 
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BSZOC 3212 
Számítógépes adatelemzés 4. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 3211 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus a többváltozós statisztika módszerek gyakorlati alkalmazásba vezeti be a hallgatókat. A félév 
során a hallgatók megtanulják a regressziós modellek illesztését (lineáris, logisztikus, kategoriális), a 
többváltozós lineáris modellezés módszereit, a dimenzió csökkentı eljárásokat (fıkomponens elemzés, 
faktoranalízis), és a különbözı klaszterezı módszerek gyakorlati alkalmazását. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megtanulják használni a társadalomtudományi szempontból utóbbi évtizedekben legtöbbször 
alkalmazott összetett statisztikai módszereket. A kurzus elmélyíti a hallgatók statisztikai és adatelemzıi 
ismereteit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2008. ISBN:978-963-

279-012- 
• J. P. Marques de Sá: Applied statistics: using SPSS, STATISTICA, and MATLAB, Springer, 2003. 

ISBN:3-540-01156-0 
• Sabine, Landau, Brian S. Everitt: A handbook of statistical analyses using SPSS . Chapman & 

Hall/CRC Press LLC, 2004. ISBN: 1-58488-369-3 
 
 

BSZOC 3221 
Matematikai statisztika 4. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Vargha András 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1180 és 1181 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 
Írásbeli és 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus a többváltozós statisztika módszerek gyakorlati alkalmazásba vezeti be a hallgatókat. A félév során a 
hallgatók megismerik a többváltozós lineáris modellezés módszereit, a dimenzió csökkentı eljárásokat 
(fıkomponens elemzés, faktoranalízis), és a különbözı klaszterezı módszerek gyakorlati alkalmazását. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgatók megismerik a társadalomtudományi szempontból utóbbi évtizedekben legtöbbször alkalmazott 
összetett statisztikai módszereket. A kurzus elmélyíti a hallgatók statisztikai alapismereteit, és segíti az 
analitikus készségüknek a tovább fejlıdését is. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika. Aula, Budapest, 1996. ISBN:963-

503-089-4 
• Hunyadi László – Vita László: Statisztika Közgazdászoknak. KSH, Budapest, 2006. ISBN:963-215-

742-7 
• Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2003. 

ISBN: 963-215-600-5 
• Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélıkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2008. ISBN:978-963-

279-012-1 
 
 
 

BSZOC 3231 
Kvantitatív módszerek 1.   – Kérdıívszerkesztés gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1151 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Kmetty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a kérdıívszerkesztés lépéseit, és a szemeszter végére képesek 
legyenek önállóan összeállítani egy választott témához kapcsolódó kérdıívet. Emellett a kutatásszervezés 
legfontosabb gyakorlati tudnivalóit is elsajátítják. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek egy adott társadalomtudományi problémához/ kutatási kérdéshez 
jól illeszkedı kérdıív megtervezésére. A képzés külön hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók képesek 
legyenek kiválasztani azokat a kérdezéstechnikai módszereket, ami az adott kutatási típushoz leginkább 
megfelelı. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest 2008. ISBN: 978-963-

506-764-0 
• Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás – értelmezés és kritika. Corvina kiadó, Budapest, 2006. ISBN:963-13-

5501-2 
• Hoffmann Márta-Kozák Ákos-Veres Zoltán.: Piackutatás. Mőszaki könyvkiadó, Budapest, 2000. 

ISBN:963-16-3064-1 
• Angelusz Róbert, Tardos Róbert (szerkesztık): Mérésrıl, mérésre. DKMKA, Budapest, 2007. ISBN: 

9638737623 
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BSZOC 3232 

Kvantitatív módszerek 2.   – Mintavétel gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Veres Elıd 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 3231 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Veres Elıd 
Kmatty Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli/szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A szeminárium célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is elsajátítsák a szociológiai kutatásokban gyakran 
alkalmazott véletlen és nem véletlen mintavételi eljárásokat, és ezáltal a kurzus végére alkalmasak legyenek 
önállóan megtervezni egy kutatás mintavételét. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek egy adott társadalomtudományi problémához/ kutatási kérdéshez 
jól illeszkedı mintavételi eljárás kidolgozására, is kivitelezésre. A tantárgy külön hangsúlyt fektet a 
mintavételi problémák gyakorlatorientált megoldásának bemutatására.  
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest 2008. ISBN: 978-963-
506-764-0 
• Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás – értelmezés és kritika. Corvina kiadó, Budapest, 2006. ISBN:963-13-
5501-2 
• Fischer György: Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak. Bagolyvár könyvkiadó, Budapest, 2001. 
ISBN:963-8197-85-8 
• Tardos Róbert, Angelusz Róbert: Demoszkópiai reprezentativitás és demokratikus reprezentáció - 
módszertani problémák és tartalmi dilemmák. In: Enyedi Zsolt (szerk.): A népakarat dilemmái. 
Népszavazások a nagyvilágban és Magyarországon. Századvég, Budapest, 2009. pp. 293-325. ISBN:978-
963-87376-3-2 
• Leslie Kish: Survey Sampling, New York, John Wiley &Sons, 1965. ISBN: 0-471-10949-5 

 
 

BSZOC 3241 
Kvalitatív módszerek 1.  (Terepkutatás) gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1151 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kvalitatív módszerek oktatásának célja a hallgatók számára olyan alapismereteket nyújtani a gyakorlati 
szociológiáról, amelyek birtokában képesek majd empirikusan is alátámasztani elméleti ismereteiket, 
megfelelıen értelmezni és elemezni a kapott eredményeiket.  
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A félév során kitérünk a terepkutatással kapcsolatos etikai problémákra, korlátokra, a munka során felvetıdı 
nehézségekre, és ezek kezelésére, elemezzük az olyan alapkérdéseket, mint pl. az objektivitás, értékmentesség. 
Végigvesszük, hogy szükséges felkészülni a kutatásra, hogyan nézhet ki maga a kutatási terv (kutatási cél, 
célcsoport stb.), megismerkedünk a megfigyelés különbözı eszközeivel, valamint a feldolgozás és értékelés 
lehetıségeivel.  A hallgatók tehát megtanulják, hogyan lehet a terepen végzett vizsgálatot tervezni ill. 
kivitelezni 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A kurzussorozat támpontot kíván nyújtani ahhoz, hogy indulhat neki egy kutató az adatgyőjtéshez, és 
különbözı szempontok, források és eszközök megismertetésével felkészíteni arra, hogy a szociológia 
eszköztárából megfelelıen tudjon választani. Célja továbbá az is, hogy fejlessze a hallgatók rendszerezı 
képességét, kritikai gondolkodását, és felkeltse érdeklıdésüket az összefüggések keresése, és következtetések 
levonása iránt. A kurzus elvégzése során a hallgató képesé válik egy terepkutatás önálló megtervezésére, 
lebonyolítására és a kapott eredmények értékelésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mason, Jennifer: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Mőhely, Budapest, 2005. ISBN: 963 7052 07 0 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 

9789635067640 
• Letenyei László: Településkutatás. Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 9639457 914 

• Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom. Új Mandátum, Budapest, 1999.  9639158561 

• Bakó Boglárka: A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán. Kisebbségkutatás, 2004/3.  
 

Ajánlott irodalom: 
• Geertz, Clifford: Mély játék. Jegyzetek a bali kakasviadalról. In: Geertz: Az értelmezés hatalma. Osiris, 

Budapest, 2001. 144-193.old. ISBN:  963 379 328 9 
 

 
BSZOC 3242 

Kvalitatív módszerek 1.  (Terepkutatás) gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 1151 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kvalitatív módszerek oktatásának célja a hallgatók számára olyan alapismereteket nyújtani a gyakorlati 
szociológiáról, amelyek birtokában képesek majd empirikusan is alátámasztani elméleti ismereteiket, 
megfelelıen értelmezni és elemezni a kapott eredményeiket.  
A félév egyik témája a társadalomtudományos interjúzás, mint kutatási módszer. A kurzus során 
megismerkedünk a módszer történeti, filozófiai hátterével, az interjú típusaival, felhasználási területeivel, az 
interjúkészítı lehetséges szerepeivel, valamint az interjúkészítés lépéseivel. Az interjúkészítés gyakorlatának 
tárgyalása során kitérünk a felmerülı etikai problémákra, a nehéz helyzetekre, valamint az interjú szövegének 
rögzítése, átírása és elemzése témakörére. 
Az félév második felében a hallgatók a csoportos interjúk módszerével, a fókuszcsoport technikájával 
ismerkedhetnek meg.  Ez egy olyan csoporteljárás, amely során egy kiválasztott kiscsoport, egy moderátor 
vezetésével, látszólag kötetlen beszélgetés keretében vitat meg egy adott témát, mely során a résztvevık 
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egymással is interakcióba lépnek. Szemináriumi kereteken belül végigvesszük az egész folyamatot, a kutatás 
lépéseit a fókuszcsoportok kialakításától és a kérdéscsoportok elıkészítésétıl, a fókuszcsoport dinamikáján és 
moderálási technikákon át, az eredmények rendszerezéséig, elemzéséig és értelmezéséig.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzussorozat támpontot kíván nyújtani ahhoz, hogy indulhat neki egy kutató az adatgyőjtéshez, és 
különbözı szempontok, források és eszközök megismertetésével felkészíteni arra, hogy a szociológia 
eszköztárából megfelelıen tudjon választani. Célja továbbá az is, hogy fejlessze a hallgatók rendszerezı 
képességét, kritikai gondolkodását, és felkeltse érdeklıdésüket az összefüggések keresése, és következtetések 
levonása iránt. A kurzus sikeres elvégzése során a hallgató képes lesz társadalomtudományos interjúk 
lefolytatására, fókuszcsoportos kutatás megtervezésére, lebonyolítására, moderálására és mindkét esetben a 
kapott eredmények elemzésére 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Mőhely, 

Budapest, 2005. ISBN: 963 7052 08 9 
• Heltai Erzsébet - Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése. Bp., 1999. ETO jelzet: 316:303.62. 
• Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2006. 9789633898826 
• Siklaki István: Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer a kvalitatív kutatás alapmódszere. 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2006. 9630948575 
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan - A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 

2006. 9789633897881 
 

Ajánlott irodalom: 
• Werdy, Gordon – Langmaid, Roy: Kvalitativ piackutatás. HVG Rt., Budapest, 1997.  9637525122 
• Vicsek Lilla: Beszélgetés a prostitúcióról: két fókuszcsoport tanulságai. In: Médiakutató, 2003/3.  
• Thomas, William Isaac: A lengyel paraszt Európában és Amerikában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 

2002. 
• Császi Lajos: A Mónika-show kulturális szociológiája. In: Médiakutató 2005 ısz, 21-36. old. 

 

 
 
 

BSZOC 3241 
Kvalitatív módszerek 1.  (Terepkutatás) gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 

BSZOC 1151 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Drjenovszky 
Zsófia 
Sztárayné Dr. Kézdy 
Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kvalitatív módszerek oktatásának célja a hallgatók számára olyan alapismereteket nyújtani a gyakorlati 
szociológiáról, amelyek birtokában képesek majd empirikusan is alátámasztani elméleti ismereteiket, 
megfelelıen értelmezni és elemezni a kapott eredményeiket.  
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a társadalomtudományos kutatások során leggyakrabban 
alkalmazott kvalitatív szövegelemzési technikákkal, azon belül is egyrészt a beszélt nyelvi, szóbeli interakciók 
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tanulmányozásának iskoláival, valamint a különbözı mediatizált szövegelemzési módszerekkel.  
A szövegelemzési módszerek alkalmazásának a fókuszában nem az adatok összegyőjtése, hanem azok 
elemzése, értelmezése áll. A hallgatók mindezen technikák elsajátítása során a beszélt vagy írott szövegek 
formájának, tartalmának és funkciójának szisztematikus vizsgálata segítségével a nyelv és társadalom 
viszonyáról és a társadalmi valóságról szerezhetnek elmélyültebb ismereteket.  
Kiemelten tárgyaljuk gyakorlati feladatok elvégzése során a beszélt, ill. írott diskurzusok társadalmi-politikai-
kulturális kontextusának elemzésére szolgáló kritikai diskurzuselemzési módszert, valamint a beszélt nyelvi, 
párbeszédes interakció elemzésének eszközét, a konverzációelemzést. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus sikeres elvégzése során a hallgatók képesek lesznek akár írott, akér beszélt, vagy mediatizált 
szövegek társadalomtudományos szempontból történı elemzésére, az elemezni kívánt szövegek átgondolt 
kiválasztására, ill. a tanult kvalitatív szövegelemzési eljárások segítségével a társadalom bizonyos jelenségeirıl 
mélyebb, árnyaltabb képhez jutni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Mason, Jennifer: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Mőhely, Budapest, 2005. 9789637052071 
• Dr. Schleicher Nóra: Kvalitatív kutatási módszerek a társadalomtudományokban. BKF jegyzet. 

Századvég, Budapest. 2007. ISBN: 963 734053 6 
• Iványi Zsuzsa: A nyelvészeti konverzációelemzés. In: Nyelvır 2001/1 

 

Ajánlott irodalom: 
• Alexandrov Andrea: Stahl konyhája. In: Médiakutató, 2204 ısz p. 113-133.o. 
• Reményi Andrea Ágnes: Kampányviták 2002-ben. Interakciós elemzés. In: Sárközy Erika és 

Schleicher Nóra (szerk.): Kampánykommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003 65-99.o. ISBN: 
963 05 8031 4 

• Fairclough, Norman: Discourse and Social Change. Polity Press, Cambridge, 1992 
• Fairclough, Norman: Language and Power. Pearson education. Harlow, 2001 

 
 
 
 

KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ KÉSZSÉGTÁRGYAK 
6 kredit elvégzése kötelezı 

 
BSZOC 3331 

Idegen nyelv I/a. 
English for Social Sciences 1. gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/angol 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bocz János 
Dr. Albert Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése napjaink legfontosabb társadalmi kérdéseinek angol nyelvő 
szókincsével, hogy a hallgatók a tanulmányaikhoz kapcsolódó idegen nyelvő szakszövegeket gyorsan és 
hatékonyan tudják elolvasni, munkájukhoz felhasználni. Cél, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után képesek 
legyenek vonatkozó témájú szövegek értelmezésére és ezen területeken véleményük kifejtésére. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Louann Haarman, Patrick Leech, Janet Murray: Reading Skills for the Social Sciences, Oxford Univ Pr 

(Sd) edition 1998. ISBN 0194512304 
• Arline Burgeier, Gerry Eldred, Cherly Boyd Zimmerman: Lexis: Academic Vocabulary Study for ESL 

Students, Prentice Hall, 1990. ISBN: 0135350220 
• Antony Giddens: Sociology.  6th edition. Wiley. 2009. ISBN: 0745643582 

 
 
 

BSZOC 3332 
Idegen nyelv II/a. 

English for Social Sciences 2. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János  

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2611 v. 3331 

 
Oktatás nyelve: 
magyar/angol 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bocz János 
Dr. Albert Fruzsina 

Tantárgy besorolása: 
Kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése a tanulmányaikhoz kapcsolódó idegen nyelvő 
szakszövegek olvasása, értelmezése, írása terén. Cél, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után képesek 
legyenek vonatkozó témájú szövegek értelmezésére és ezen területeken véleményük kifejtésére valamint a 
jellemzı tudományos mőfajok jellemzıinek elsajátítására (recenzió, tanulmány, absztrakt, beszámoló, 
tudományos cikk stb.).. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Louann Haarman, Patrick Leech, Janet Murray: Reading Skills for the Social Sciences, Oxford Univ Pr 

(Sd) edition 1998. ISBN 0194512304 
• Porter, Peter: Check Your Vocabulary for Academic English - 3rd Edition 2007. ISBN: 071368285X 
• Antony Giddens: Sociology.  6th edition. Wiley. 2009. ISBN: 0745643582 

 
 
 
 
 
 

BSZOC 3333 
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Idegen nyelv I/b  
Deutsch für Sozialwisenschaften 1. 

Szaknyelvi fordítás III. gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar/német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi  Ajánlott félév: 
V. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli+írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 Olyan fordítói készségek elsajátítása, melyeknek kifejezetten szaknyelvi környezetben veszik hasznát a 
hallgatók, és képessé válnak alapvetı fordítói technikák és stratégiák használatára. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szemináriumon a hallgatók megismerkednek alapvetı társadalomtudományi szövegekkel, azok 
terminológiai jellemzıivel, metodológiai hátterével és általában véve az empirikus tudományterületeken 
használt fogalomalkotással. A tudományos nyelvhasználat konvencióinak, szabályszerőségeinek, 
mechanizmusainak és logikájának ismeretében e szaktudományok szövegeit a fordítás oldaláról is 
árnyaltabban tudják ezáltal megközelíteni: felismerik a hagyományos nyelvhasználattól eltérı fordulatok, 
kifejezések alkalmazását, a szakkifejezések, a reáliák, az internacionalizmusok elıfordulásait, a tudományos 
érveléssel rendelkezı szövegek sajátosságait stb. E speciális nyelvi készségek hozzásegítik a hallgatókat egy-
egy fordítandó szakszöveg adekvát kezeléséhez, magas szintő és speciális fordítástechnikai mőveletek 
elvégzéséhez. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Schwarzer, Ch. / Borsò, V.: Übersetzung als Paradigma der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Oberhausen, Athena, 2006. 
• Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E.: Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur 

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Mouton de Gruyter, Berlin, (HSK 14) 1998-
1999. 

• Klaudy, K. / Salánki, Á.: A fordítás lexikája és grammatikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2000. 

• Monar, J.: Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart, 1993. 
• Roelcke, Th.: Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 20052. (= Grundlagen der Germanistik) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSZOC 3334 
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Idegen nyelv II/b  
Deutsch für Sozialwisenschaften 2. 

Szaknyelvi fordítás II. – EU-s szövegek gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Klemm László 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2612 v. 3333 

 
Oktatás nyelve: 
magyar/német 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Klemm László 
Dr. Hollós Zita 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Szóbeli+írásbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A tantárgy célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik megfelelı szinten képesek ellátni az 
írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvrıl magyarra és vissza.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szeminárium keretében a hallgatóknak lehetısége nyílik a német és magyar újságírói szaknyelv beható 
tanulmányozására, melynek során elsajátítják a legfontosabb szakszöveg típusok fıbb jellemzıit, valamit a 
német sajtó nyelvi sajátosságait. Ezen elméleti ismeretek birtokában lehetıvé válik különféle újságszövegek 
magyarról németre, illetve németrıl magyarra történı fordítása és ennek rendszeres gyakorlása. A 
szeminárium külön hangsúlyt kap a magyarról idegen nyelvre való fordítás, mivel ennek elsajátítása nemcsak a 
német újságíró szaknyelv ismeretét feltételezi, hanem speciális nyelvi készségeket is igényel. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Klaudy, Kinga/Salánki, Ágnes (2000): A fordítás lexikája és grammatikája 1. Budapest. 
• Kunczik, Michael/Zipfel, Astrid (2001): Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln. 
• Kurz, Josef/Müller, Daniel/Pötschke, Joachim/Pöttker, Horst (2000): Stilistik für Journalisten. 

Wiesbaden.  
• Fülöp, G. (2003): Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven. KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.  
• Lüger, Heinz-Helmut (1995): Pressesprache. Tübingen. (Germanistische Arbeitshefte 28) 
· Hoffmann, L. / Kalverkämper, H. /  Wiegand, H. E. (1998-1999), Fachsprachen. Ein internationales 

Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, 2 Halbbde. Mouton de Gruyter, 
Berlin. (HSK 14) 

· IFRS Die amtlichen EU-Texte Englisch-Deutsch 2005. Textausgabe IDW 2005. 
· Monar, J. (1993): Sachwörterbuch zur Europäischen Union. Kröner, Stuttgart. 
· Roelcke, Th. (2005): Fachsprachen, 2., durchges. Aufl., Erich Schmidt Verlag, Berlin. (=Grundlagen 

der Germanistik 37) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BSZOC 3341 
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Tárgyalási technikák gyak. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Éger György 

Féléves óraszám: 
N: 0 + 30 
 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
VI. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy bevezetést nyújt a tárgyalástechnikai alapismeretek elsajátításához, fejleszti a kedvezı tárgyalási 
pozíció eléréséhez szükséges interperszonális készségeket.  A tantárgy során a hallgatók megismerik a sikeres 
üzleti tárgyalás alapelveit, folyamatát, technikáit. Betekintést nyernek a tárgyalási technikák gyakorlati 
alkalmazásába saját szakterületükön. A kurzus az információ alapú tárgyalás modelljére épít, a hallgatók 
megismerik a tárgyalófél céljait, érdekeit és tárgyalási erejét alakító információk begyőjtésének és 
használatának módszereit. Tárgyalási gyakorlatok, szerepjátékok és esettanulmányok segítik az elsajátítást.  
A kurzus keretében továbbá a meggyızés specifikus jelenségeivel, pszichológiai elıfeltételeivel, és a 
kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. Ugyanakkor elemzés tárgyává 
tesszük az érvelı beszéd és a vita jelenségeit is.  
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus eredményeképp a hallgatók képessé válnak: 
- fölismerni, hogy mely helyzetekben alkalmazhatják a tárgyalást, mint módszert céljaik elérése érdekében, 
ezáltal gyakrabban tárgyalnak, és konstruktívabb munkatársakká, üzleti partnerekké válnak;  
- hatékonyan felkészülni az üzleti tárgyalásokra, ezáltal ambiciózusabb célokat tőznek ki, a valós érdekekre 
összpontosítanak és megnı a tárgyalási erejük;  
- optimális tárgyalási stratégia meghatározására, és a másik fél tárgyalási stratégiájának gyors beazonosítására, 
ha szüksége, a saját stratégia megváltoztatására;  
- a tárgyalás alkudozási, egyezkedési fázisának határozott, de a megegyezés létrejöttét lehetıvé tevı 
lebonyolítására;  
- a tárgyalási trükkök, manipulatív fogások felismerésére és kezelésére;  
- a megfeneklett tárgyalások elımozdítására;  
- a tárgyalás lezárására és az utómunkálatok elvégzésére. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Fisher, R.– Ury, R.– Patton, B.: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó, Budapest, 1997. ISBN: 
963 9071 11 0 
• Karass, Ch. L.: A tárgyalási játszma: a célelérés tudatos technikái. Bagolyvár Kiadó, Budapest, 199. 
ISBN: 963 9197 44 0 
• Kennedy, G.: Tárgyalástechnikai szimulációk. Humán Telex, Budapest, 1996.   
• Pratkanis - Anthony R. Pratkanis: Rábeszélıgép.  Ab Ovo Kiadó, Budapest, 1992. ISBN: 963 
7853 030 

Ajánlott irodalom: 
• Zentai István: Meggyızéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Medicina, 

Budapest, 2006. ISBN: 963 226 022 8 
• Dr. Barta – W. Barna: Személyiség, kommunikáció, etika, pp. 137- 155 Szókratész, Budapest, 2003. 

ISBN: 963 7163 68 9 
• Bokor- Szabó: A kommunikáció elmélete és gyakorlata, pp.176-189 Booklands 2000, 2003. ISBN: 

963 210 014 x 
• Zentai István: A meggyızés útjai. Typotex, Budapest, 1998. ISBN: 963 9132 14 4 

 



 

| 1438 | 

 

SZAKMAI GYAKORLATOK 
 
 

BSZOC 3491 
Nyári szakmai gyakorlat (falukutatás) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bocz János 

Féléves óraszám: 
N: 1 hét 
 

Kredit: 
10 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BSZOC 2511 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

É 
Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
 Ajánlott félév: 

II. és III. 
szemeszter 

közötti nyár 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az egyhetes nyári falukutató tábor során a hallgatók megismerkednek a szociológusi terepmunka 
gyakorlatával, annak minden nehézségével és számos buktatójával: kapcsolatfelvétel a helyi lakossággal, a 
bizalmatlanság leküzdése, az elkészített interjúvázlatok és kérdıívek kipróbálása a gyakorlatban, valamint 
önmaguk, mint értelmiségi kutató szerepének megtalálása, elhelyezése a falusi közegben. 
A gyakorlatot a hallgatók 10-15 fıs csoportokban, két oktató közremőködésével teljesítik.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A szakmai gyakorlat során a hallgatók egyfelıl elsajátítják az empirikus kutatás adatfelvételi és adatrögzítési 
szakaszának, másfelıl a csoportban végzett kutatói munka gyakorlatát. Ezen túl a „tábor” pedig a teljesen 
idegen közegbe való belehelyezkedés elsı önálló gyakorlataként is szolgál. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• A választott gyakorlati témának és a helyszínnek megfelelı irodalmak a konkrét kutatási helyszín 

ismeretében 
 

Ajánlott irodalom: 
• Barley, Nigel: Egy zöldfülő antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Typotex, Budapest, 

2009. ISBN: 978 963 279 050 3 
 
 

BSZOC 3492 
Nyári szakmai gyakorlat 

Tantárgy felelıse: 
Dr. habil 
Gajduschek György 

Féléves óraszám: 
N: 80 
 

Kredit: 
7 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
 Ajánlott félév: 

IV. és V. 
szemeszter 

közti nyáron 

Értékelés 
módszere: 

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kéthetes nyári terepgyakorlatot a hallgatók valamely piac- ill. közvéleménykutató cégnél, 
társadalomtudományos kutatóintézetnél, vagy a Református Egyház szakirányos intézményeinél töltik el a 4. 
és az 5. szemeszter közötti nyáron.  
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A kurzus célja, hogy ezáltal egyrészt szakmai ismereteket szerezzenek, másrészt egy valós munkahelyen 
tapasztalják meg a szociológusi munkát.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A terepgyakorlat során a hallgatók – a terephelytıl függıen - : 
- megismerkednek egy társadalomtudományi kutatást végzı cég tevékenységével, így közvetlenül is 
megtapasztalhatják a szociológiai kutatás lehetıségeit és technikáit; 
- részt vehetnek társadalmi hatású döntések szociológiai elıkészítésében; 
- társadalmi célú projekteket tervezı illetve kezelı szervezeteknél közremőködhetnek az egyenlıtlenség 
következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában; 
- civil ill. egyházi intézmény keretein belül részt vehetnek a társadalmi integráció erısítését, valamint a 
társadalmi demokrácia kiteljesedését elısegítı programok elıkészítésében, megvalósításában.  
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
Számonkérés, követelmények: 
1. Részvétel és a kutatási feladatok teljesítése a 80 órás nyári terepgyakorlaton 
2. Részletes beszámoló készítése a terepgyakorlaton végzett illetve figyelemmel kísért projektek, kutatások 
vonatkozásában. 

 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, 2003. ISBN: 963-

506-563-9 
 
 

BSZOC 5998 
Szakdolgozatírás módszertana gyak. 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Éger György 

Féléves óraszám: 
N: 30 
 

Kredit: 
10 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Szakdolgozat 

védése 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 Ajánlott félév: 

VI. 
Értékelés 
módszere: 

Írásbeli+szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallgatók szakdolgozati munkáinak összefogása, koordinálása. A kurzus során a hallgatók prezentáció 
keretében bemutatják elméleti és empirikus munkájuk eredményeit, majd közösen értékelik a dolgozatot. A 
hallgató számára ez egyfajta elı-megmérettetés a záróvizsga elıtt. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Tematika: 
• A szakdolgozat formai elıírásai.  
• A dolgozat fıbb részei, az egyes részek funkciója a szöveg egészében.  
• A prezentáció.  
• A szakirodalom.  
• Az elméleti háttér, és az empíria aránya.  
• További kutatások. 
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Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Az irodalom feldolgozása az adott szakdolgozat függvénye. 
 
Ajánlott irodalom: 

• Havasréti József: Tudományos írásmő. Bölcsész konzorcium, 2006. 
• Umbert Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 2003. ISBN: 963 282 708 2  
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12.3. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY  

MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 
A mesterképzési szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media 
Studies) 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértı 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Communications and Media Studies Expert 
 
Képzési terület: társadalomtudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 

 
12.3.1. Mintatanterv kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakos hallgatók számára 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / 

kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 
Egalizáló modul 
(Nem kommunikáció szakot végzettek számára) 

K 
Közéleti és politikai 
kommunikáció 

MKO 6010 -- 30/v/3    

K Kommunikációelmélet I. MKO 6020 -- 30/v/3    

K Kommunikációelmélet II. MKO 6030
MKO 
6020 

 30/v/3   

K Médiaprogramok elemzése I. MKO 6041 -- 30/é/2    

K 
Médiaprogramok elemzése II. 

MKO 6042
MKO 
6041 

 30/é/2  
 

K Kultúraközi kommunikáció I. MKO 6050   30/v/3   

K 
Verbális készségek fejlesztése 
III. 

MKO 6061  30/é/2   
 

K 
Verbális készségek fejlesztése 
IV. 

MKO 6062
MKO 
6061 

 30/é/2  
 

 Összesítés:   
10 kr/ 

120 óra 
10 kr/ 

120 óra 
  

 

 
MA képzés 
ALAPOZÓ MODUL 
Alapozó ismeretek 

      

K A modernitás társadalom és 
kultúrelméletei 

MKO 
1010 

 30/v/3    

K A társadalomtudományi 
megismerés 

MKO 
1020 

  30/v/3   

K A kommunikáció és a média 
interdiszciplináris 
megismerése 

MKO 
1030 

 30/v/3    

K A kommunikáció és a média 
társadalomtörténete 

MKO 
1040 

 60/v/6    
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 Összesítés:   
12 kr 

120 óra 
3 kr 

30 óra 
  

 

 
SZAKMAI 
TÖRZSMODUL 
Szakmai törzsanyag 

      

K 
A közvetlen emberi 
kommunikáció elméletei 

MKO 
2010 

 30/v/3    

K Társadalmi kommunikáció 
MKO 
2021 

  30/v/3   

K Médiaelméletek 
MKO 
2030 

 30/v/3    

K Mediatizált társadalom 
MKO 
2041 

   30/é/2  

K Vizuális antropológia 
MKO 
2050 

    30/v/2 

K Reprezentációelméletek 
MKO 
2061 

 60/é/4    

K Kutatásmódszertan 
MKO 
2071 

 30/é/3    

 Összesítés:   
13 kr 

150 óra 
3 kr 

30 óra 
2 kr 

30 óra 
2 kr 

30 óra 
 

 

Differenciált szakmai 
ismeretek. Ebbıl 4 tárgy 
elvégzése kötelezı  és a 
projektfeladat 

      

KV 
A nemverbális kommunikáció 

MKO 
4011 

--  60/é/6  
 

KV Szervezeti és 
csoportkommunikáció 

MKO 
4020 

  60/v/6  
 

KV 
Kommunikációs hálózatok 

MKO 
4031 

--  60/é/6  
 

KV A technológiai médiumok 
elméletei 

MKO 
4040 

--  60v/6  
 

KV Információs társadalom és 
hálózati kommunikáció 

MKO 
4051 

  60/é  
 

KV 
Internetmédia 

MKO 
4060 

  60/v/6  
 

K 
Projektfeladat 

MKO 
4071 

    60/é/4 
 

 Összesítés:    
24 kr 

240 óra 
4 kr 

60 óra 
 

 

 
B. Differenciált szakmai 
ismeretek  
Médiatudomány szakirány 

      

K 
A média intézményei és 
gazdaságtana 
 

MKO 
4110 

   
60/v/6  

K 
Kvalitatív és kvantitatív 
médiaelemzés I. 
 

MKO 
4121 

   
30/é/3  
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K 
Kvalitatív és kvantitatív 
médiaelemzés II. 

MKO 
4122 

   
 30/é/3 

K 
Médiamőfajok 

MKO 
4130 

   
 60/v/6 

 Összesítés:     
9 kr/  

90 óra 
21 kr/ 

210 óra 
 

 C. Nyelvi modul       

K 
Fordítástechnika 

MKO 
4511 

 30/é/3  
 

 

K 
Konferencia és workshop 
idegen nyelven 

MKO 
4512 

   
30/é/2 

 

K 
Idegen nyelvő tudományos 
írásmő 

MKO 
4513 

   
 

30/é/2 

 Összesítés:   
3 kr/ 

30 óra 
 

2 kr/ 
30 óra 

2 kr/ 
30 óra 

 

K Nyári szakmai gyakorlat I. 
MKO 
4911 

   
0 kr/  

160 óra 
 

 
 Szakzárás       

K Szakdolgozati szeminárium      30/é/2 
K Szakdolgozat       0/18kr 

 Összesítés:   
28 kr/ 

300 óra 
30 kr/ 

300 óra 
17 kr/ 

210 óra 
27 kr/ 

300 óra 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 
 
 

Félévek Összesítés 
Egalizáló modul 1 2 3 4 

Összes óraszám 120 120 0 0 
Vizsgák száma 2 2   
Félévközi jegyek száma 2 2   
Összes felkínált kredit 10 10 0 0 
Javasolt kreditmennyiség 10 10 0 0 

 
 

Félévek Összesítés 
MA képzés 1 2 3 4 

Összes óraszám 300 300 210 300 
Vizsgák száma 5 2 1 3 
Félévközi jegyek száma 5 4 3 4 
Összes felkínált kredit 28 42  17 27 
Javasolt kreditmennyiség 28 30 17 27 
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12.3.2. Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
 

MKO 6010 (BKO 0121) Közéleti és politikai kommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Siba Balázs 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Szemináriumi 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja: a hiteles és hatékony közéleti kommunikációhoz szükséges kommunikáció-elméleti, retorikai 
és nyelvészeti ismeretek nyújtása. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hallgató az önmegjelenítés, önszabályozás, benyomáskeltés, befolyásolás és meggyızés készségeivel 
képessé válik a hiteles és hatékony közéleti kommunikációra. 
 
Témakörök: 
• A nyilvánosság szerkezetének változása;  
• a kommunikációs csatornák összhangja és hatása a hallgatókra;  
• önmegjelenítés, önszabályozás; hitelesség, empátia;  
• személypercepció és benyomáskeltés;  
• a közvetlen nyilvánosság színterei;  
• a megszólalásfajták alaptípusai;  
• elıadásfajták;  
• rádiós szereplés;  
• televíziós szereplés;  
• kampánykommunikáció 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Beadandó szemináriumi dolgozat, referátum 
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Oktatói prezentáció 
• Gianpietro Mazzoleni Politikai kommunikáció Osiris Kiadó Budapest 2002. 
• Bihari-Pokol Politológia Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2008. 

Ajánlott irodalom: 
• Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Budapest, Gondolat, 1993. 
• Hall, E. T.: Rejtett dimenziók Budapest, Gondolat, 1972. 
• Sárközy E.-Schleicher N. (szerk.): Kampánykommunikáció Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 
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MKO 6020 (BKO 1111) Kommunikációelmélet I.  (Személyközi kommunikáció) 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a kommunikációelméleti alapfogalmakkal, a közvetlen emberi 
kommunikáció jelenségvilágával, csatornáival, dinamikai elveivel 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök: 

• A közvetlen emberi kommunikáció fogalomköre és jelenségei 
• A kommunikáció általános elméleti modellje – a kétszemélyes szituáció szempontjából 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák I.: mimika, tekintet 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák II.: vokalitás 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák III.: gesztusok, érintés, 

testtartás 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái I. A non-verbális csatornák IV.: proxemika, kinezika 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái II. A kulturális szignálok kommunikatív jelentısége 
• A közvetlen emberi kommunikáció csatornái III. A verbális csatorna 
• A kommunikáció dinamikai alapelvei 
• A metakommunikáció jelensége és szerepe 
• „Stratégia” és „taktika” a közvetlen kommunikációban – a tudatosság problémája 
• A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a rádióban és a televízióban 
• A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai a pedagógiai szituációban. 
• A segítı kapcsolat és a pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei Budapest, Animula, 1994. 
• Knapp, M. L.: A nem verbális kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, 

General Press. É.n. 48-63. 
• Frank, L. K.: Taktilis kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, General Press. 

É.n. 64-73. 
• Scheflen: A. E.: A testtartás mint kommunikáció. In: Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, 

General Press. É.n. 74-91. 
Ajánlott irodalom: 
• Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Bp., General Press, e.n. 
• Rosengren, K.E.: Kommunikáció. Bp., Typotex, 2004 
• Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. Bp., Typotex,. 2006 
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MKO 6030 (BKO 1112) Kommunikációelmélet II.  (Tömegkommunikáció) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
BKO 1111 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Kollokvium 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Írásbeli dolgozat 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tömegkommunikáció tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat megismertesse a tömegkommunikáció 
jelenségével, felépítésével és mőködésével, a reá vonatkozó elméletekkel. A tömegkommunikáció minden 
szakirány számára fontos ismereteket ad át, a média szakirányon tanulók számára pedig leendı 
munkahelyeikrıl nyújt elméletileg rendszerezett tudást, s segíti ezzel azt, hogy professzionális alapokra 
támaszkodva végezhessék munkájukat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tömegkommunikáció elemeivel, készségszintre emelik 
vonatkozó ismereteiket a hatékony kommunikáció érdekében. 
 
Témakörök: 
• A tömegkommunikáció fogalma 
• A tömegkommunikáció elméletei 1. MacLuhan és a technológiai determinizmus 
• A tömegkommunikáció elméletei 2. Roland Barthes szemiotikai elmélete  
• A tömegkommunikáció elméletei 3. Adorno-Horkheimer és a felvilágosodás dialektikája 
• A tömegkommunikáció elméletei 4. Stuart Hall és a kultúrakutatás 
• A tömegkommunikáció elméletei 5. Georg Gerbner kultivációs elmélete és az elbeszélés iránti igény 
• A tömegkommunikáció története; A téma meghatározás elméletei 
• A médiaegyenlet; A tömegkommunikáció struktúrája és a médiatartalom kérdése 
• A közönségcsoportok képzıdése és képzése 
• A hatáskutatások, rövid- és hosszabb távú hatások 
• A tömegkommunikáció és a hatalom kapcsolata, a nyelvpolitika kérdése 
• A globalitás: túl a tömegkultúrán és a tömegkommunikáción  
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Referátum és házi dolgozat   
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat Kiadó, 2003. 
• Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris Tankönyvek, 2003. 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete Budapest, Osiris – MTA-ELTE, 2002. 
• Vass Csaba: Globalitás: túl a tömegkommunikáción és a tömegkultúrán, in.: Tömegkultúra és 

tömegmanipuláció a modern társadalomban, A média és a mővelıdésszociológia új aspektusai, szerk.: 
Szretykó György, Pécs, Comenius Bt.,2005. 

• Pokol Béla: Médiahatalom, Budapest, Windsor Kiadó, 1995. 
• Vass Csaba: Hatalom, szakralitás média, Kommunikáció és médiaelméleti tanulmányok, Budapest, 

Kölcsey Füzetek, 2005. 
Ajánlott irodalom: 
•   
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MKO 6041 (BKO 2115) Médiaprogramok (nyelvi) elemzése I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Irásbeli 

ZH/Teszt/ 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A közszolgálati és kereskedelmi csatornák különféle televíziós mőfajainak nyelvi kommunikációs elemzése 
(pragmatikai, szemantikai, szociolingvisztikai stb. szempontok) révén átfogó kép kialakítása a leírás, illetve az 
esetleges normatív szabályozás tekintetében. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az alapvetı csoportfolyamatok megismerése a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával és csoportos 
feladatokon keresztül sajátélményő tapasztalatok szerzése. Mindezek kommunikációs vonatkozásainak 
elemzése. 
 
A tantárgy tematikája:  

• Rajzok, festmények, képek és a tömegkultúra;  
• Színház és némafilm, mint médium. Összehasonlító elemzés; 
• Híradó, kultúr- és propagandafilm; 
• A hangosfilm, mint új médium; 
• Archív film és nép-, világzene. Kodály Zoltán és a Pávaének. 
• Dokumentumfilmek cigányokról, virtuális romamúzeum; 
• Költészet, kép, zene. Bartók Béla - József Attila: Eszmélet. DVD-ROM, Nagy László verset mond. 
• Reklámok – videoklippek történeti, média és stíluselemzése; 
• Az audiovizuális - interaktív múzeumi kiállítás, mint médium;  
• FAIMP 2004 – Tajvan. 
• EzoTV, ezoháló a mősorkészítı szemszögébıl;  
• Közösségi oldalak médiaelemzése; Youtube, facebook, stb. 
• Blog és média a blogíró szemszögébıl. 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Írásbeli dolgozat/ZH/teszt 
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• George Gerbner: A média rejtett üzenete. (Osiris, Bp. 2000.) 
• Bajomi Lázár Péter: Média és társadalom. (Jaffa 4 Kiadó, Bp. 2006.) 
• Asa Briggs - Peter Burke: A média társadalomtörténete 
 
Ajánlott irodalom: 
• California dreaming (2007.) – román, 155 perc 
• Sporthorgászat (2007.) – román, francia, 84 perc, 
• Pál Adrienn (2010.) – magyar, holland, osztrák, francia, 136 perc, 
• Szerelem és egyéb bőnök (2008.) – szerb – német, -osztrák, szlovén, 106 perc , 
• Lourdes (2009.) – osztrák, francia – német, 96 perc, 
• Nık, férfiak nélkül (2009.) – német, osztrák, francia, 95 perc, 
• Éhség (2008.) angol – ír, 96 perc, 
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• Semmit magamról (2009.) – ír, holland, 85 perc, 
• Womb (2010.) – német, magyar, francia, 107 perc, 
• Revans (2008.) – osztrák, 117 perc, 
 

 
 

MKO 6042 (BKO 4432) Médiaprogramok elemzése II (tartalomelemzés) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyak.jegy. 

Tantárgy elıadója/i: 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 
elemzések 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A közszolgálati és kereskedelmi csatornák különféle televíziós mőfajainak tartalmi elemzése, a téma-
meghatározás, a kulcsszavak, a visszatérı verbális és képi üzeneteinek összefüggéseinek megértése. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök: 
• A téma-meghatározás elmélete  
• A kultivációs elmélet 
• A médiaegyenlet  
• A képi kódok és hangzó kódok összefüggései  
• A bevésés technikái  
• Alkalmazott szemiotikai elemzések  
• Magyarságszimbólumok megjelenése a televíziós mősorokban  
• A kisebbségek ábrázolása a televízióban  
• Makro- és mikro-szintő identifikációs mintalehetıségek a médiában 
 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Beadandó elemzések 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerbner, G.: A média rejtett üzenete Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe Budapest, Harmat Kiadó 2001. 26-28.fej. 
• Kapitány Á., Kapitány G.: Magyarság-szimbólumok Budapest, EFI – TLA,. 1999. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Ifj. Csákvári József – Malinák Judit: Média-galaxis. (A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi 

kérdései.) Budapest, Szimbiózis, 1998. 
• Forgach J.: A társas érintkezés pszichológiája Budapest, Gondolat, 1993. 
• Lázár G. – Lendvay J. – Örkény A. – Szabó I.: Többség – Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat 

témakörébıl Budapest, Osiris, 1996. 
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MKO 6050 (BKO 4124) Kultúraközi kommunikáció  
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 A kultúraközi érintkezés kulturális antropológiai és lélektani vonatkozásainak megismerése, kultúraközi és 
interetnikus kapcsolatok, szervezeti érintkezések vizsgálata és e vonatkozások beillesztése a kommunikációs 
kompetenciák körébe. 
Tantárgy leírása: A kultúraközi kommunikációs folyamatok alapjainak megismertetése, és a kulturális 
antropológia értelmezés szövetében való tárgyalása. A kulturális kontextus vizsgálata, a kultúraközi érintkezés 
helyzeteinek értelmezése. A kommunikáció és a nyelvi kód társas-lélektani értelmezése. Karácsony és a Sapir-
Whorf teoréma. A beszédkódok elmélete. A szervezeti kommunikációs kultúra és a kultúraköziség. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika:  

• A kultúra és kultúraköziség. A kultúra és a kulturális relativizmus.  
• A kultúra szintjei és rétegei. A kultúra tér- és idıdimenziói.  
• A kultúra és a civilizáció viszonya. Hall. Hofstede, Kluckhohn és Trompenaars.  
• A szorongás/bizonytalanság elmélete (Gudykunst).  
• Az arculatmentés elmélete (Ting-Toomey).  
• Beszédkódok elmélete. A nemek kultúraközisége (Gender és a kommunikáció).  
• Deal és Kennedy: folyamat-kultúra.  
• A szervezeti kultúrák interkulturális nézıpontból, szervezetek kulturális megközelítése. Kulturális 

sztereotípiák. Az elnémított csoport elmélete.  
• A kultúraközi kommunikáció posztmodern olvasatban.  
• A kulturális antropológia és a posztmodern elméletek hozzájárulása (Geertz, Lyotard). Kulturális shock 

és a migráció, illetve a globalizáció.  
• Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai, interkulturális kommunikációs csapdák. 

Kommunikációs etikett és kommunikációs tabuk az egyes kultúrákban 
Évközi tanulmányi követelmények:  
• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• ZH/teszt 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Falkné Dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció Budapest, Püski Kiadó, 2001. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe Budapest, Harmat 2001.  254-264, 397-485. 
• Hidasi Judit Interkulturális kommunikáció Budapest : Scolar, 2004 ISBN:963-9534-13-7 
Ajánlott irodalom: 
• Polyák I. Cross-Cultural Communcation Budapest, Külkereskedelmi Fıiskola 1995.   
• Trompenaars F. Riding the Waves of Culture London Brealey Publ. 1995. 
• Buda Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei Budapest, Animula, 1994. 
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MKO 6061 (BKO 1117) Verbális készségek fejlesztése III. (Retorika) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
Teszt, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hallható és érthetı megszólalás alapkészségeinek erısítése, a megszólalás hatékonyságának és meggyızı 
erejének fejlesztése a retorika tudományának alapvetésére építve. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök:  
• A klasszikus és a korszerő retorika különbségei és hasonlósága;  
• a „vir bonus” elv; vélemény,  
• magyarázat, érvelés;  
• a beszédek fajtái;  
• az érvek fajtái;  
• a vita, illetve a nyilvános megszólalás retorikai-stilisztikai eszközei a meggyızı 

erı és a hatásosság érdekében (pl. az ismétlés, az erısítés nyelvi eszközei) 
 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres teszt, ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  Szálkáné Gyapay Márta: Gyakorlati retorika Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 
• Wacha Imre: A korszerő retorika alapjai Budapest, Szemimpex Kiadó, é.n. 
 
Ajánlott irodalom: 
•  Montágh Imre: Tiszta beszéd Budapest, Holnap Kiadó,1999. 
• Szabó Z. – Szörényi L.: Kis magyar retorika Budapest, Helikon Kiadó, é. N. 
• Szathmári István (fıszerk.): Alakzatlexikon. Retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve Budapest, Tinta 

Könyvkiadó, 2008. 
 

 
 

MKO 6062 (BKO 1118) Verbális készségek fejlesztése IV. (Stilisztika) 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 15 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
MKO 6061 

 
Oktatás nyelve: 

magyar 
Értékelés módja: 

Gyj. 
Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
Teszt, ZH 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Olyan gyakorlati stilisztikai ismeretek elsajátíttatása, melyek elısegítik a kontextuálisan és intertextuálisan is 
adekvát, stilárisan korrekt nyelvi megszólalást szóban és írásban. 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Témakörök:  
• Stílusteremtı és stílus-meghatározó tényezık (a közlemény feladója, tárgya, vevıje, mőfaja; a közlés 

csatornája, formája, körülményei, mőfaja stb.);  
• a jó stílus követelményei (világosság, szabatosság, tömörség, magyarosság; szemléletesség, élénkség, 

természetesség, változatosság stb.);  
• a szó- és kifejezéskészlet stilisztikai megközelítése (denotatív és konnotatív jelentés, szinonimák, 

poliszémák, antonimák, alakváltozatok; a szó motiváltságának szerepe, a szóalkotás stilisztikai 
lehetıségei stb.);  

• a szintaktikai szint stilisztikai megközelítése (szórend, mondatmodalitás, ellipszis stb.);  
• a szóképek stilisztikuma (metafora, szinesztézia, szimbólum, metonímia, szinekdoché, hasonlat); 

szövegstilisztika (ismétlés, párhuzam, gondolatritmus, fokozás, ellentét, chiazmus, túlzás és kicsinyítés, 
szóhalmozás stb.; stíluskohézió) 

 
Évközi tanulmányi követelmények:  

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres teszt, ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Szathmári István (szerk.): Stilisztikai lexikon Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. 
• Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó, 1994.  
 
Ajánlott irodalom: 
� Bencze Lóránt: Mikor, Miért, Kinek, Hogyan. A stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. 1–

2. Budapest, Corvinus Kiadó, 1996. 
� Fónagy Iván: A költıi nyelvrıl. Budapest Corvina Kiadó, 1999. 
� Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest, Tinta Kiadó, 2002.   
 

 
 

MKO 1010 A modernitás társadalom-, és kultúraelméletei 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tomka János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tomka János 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a modernitás fogalmát, és elméleteit, kritikáját, 
társadalomelméleti és kultúraelméleti vonatkozásait, különös tekintettel a modernitáshoz kapcsolható 
társadalomszervezési, ismeretelméleti, kommunikációs törvényszerőségekre, gyakorlatra, mővészetelméletekre 
és esztétikára. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A hallgató megismeri és alkalmazza a kulturális jelenségek értelmezésében és dekonstrukciójában a 
modernitás elméleteit, képes a modernitás elméletek fogalmi kereteiben végzett elemzı elméleti munkára, 
illetve magáról a modernitásról reflexív módon gondolkodni, és annak kritikai értékelését a társadalmi, és 
kulturális jelenségek vonatkozásában elvégezni.  
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A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A modernitás fogalma a társadalomtudományokban, a modernitás politikai rendszere, a nemzetállam és a 
tömegdemokráciák. 
• A modernitás mint korszak: a felvilágosodás, racionalizmus, a tudomány, a technika és az ipar szerepe a 

modernitásban és modernitás új elméletei. 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max: A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Atlantis 

Medvetánc. 
• Habermas, J.: 'A modernség: befejezetlen program.' In Válogatott tanulmányok. Atlantisz, 1994. 
• Heller Ágnes [3004]: Mi a modernitás? 

http://www.mindentudas.hu/heller/30040303heller1.html 
• Niedermüller-Horváth- Oblath-Zombory (szerk.): Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és 

modelljei a globális világban. L’Harmattan, 3009. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 1020 A társadalomtudományi megismerés 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Albert Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy fı célja, hogy a hallgatókat megismertesse a tudományos gondolkodás filozófiai alapjaival, és azzal 
a komplex történelmi folyamattal, ami a tudományok mai rendszerének kialakulásához vezetett. Bemutatásra 
kerül a társadalomtudományi megismerés koncepcionális háttere, a kommunikációs jelenségek sajátosságai, a 
kutatás jellegzetes stratégiái, a kutatómunka menete, a kutatómunkához szükséges adatbázisok készítése, 
használata, az empirikus kutatás metodológiai kérdései, a kutatási eredmények publikálásának szabályai. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A tantárgy tanulása során a hallgatók elsajátítják a társadalom mibenlétével és mőködésével kapcsolatos 
alapfogalmakat és alapelveket; önállóságot szereznek a megoldandó problémák felfogásában és megoldásában, 
hogy képesek önállóan megtervezni és végrehajtani a tárggyal kapcsolatos feladatokat szakmailag magas 
szinten;  
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A hétköznapi és tudományos megismerés különbségei 
• A tudományos elméletalkotás 
• A tudományos paradigma és a paradigmaváltás 
• A társadalomtudományi kutatás elvi problémái 
• A társadalomtudományi megismerés folyamata 
• Okság 
• Mintavétel 
• Kvalitatív és kvantitatív módszerek 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete, Gondolat, 1984. 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományos kutatás gyakorlata Balassi, 1995. 
• Ruzsa I. – Máté A.: Bevezetés a modern logikába, Osiris, 1997. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 1030 A kommunikáció és a média interdiszciplináris megközelítése 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Váradi Ferenc 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a kommunikáció és média területéhez tartozó jelenségek vizsgálatához nyújt segítséget oly módon, 
hogy a szokásos társadalomtudományi és kultúraelméleti keretet az interdiszciplináris nézıpont alkalmazásával 
kívánja kiegészíteni. Az interdiszciplináris nézıpont alkalmazásán keresztül olyan határterületi vizsgálódások, 
kutatások beépítésére nyílik lehetıség, ahol a társadalomtudományi kereteket a pszichológiai, filozófiai, 
informatikai tudományok sajátos rálátásán és kutatásain keresztül lehet bıvíteni. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elemzési készség, különbözı elméleti és gyakorlati keretek együttes alkalmazása; sajátos látásmód 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A kommunikáció és médiatörténet hagyományai, elméletei, a tudomány létrejöttének körülményei, 

terminológiája.  
• Lehetséges interdiszciplináris keretek a média és kommunikáció tanulmányozásában, elméleti 

megközelítések, modern kutatási irányok.  
• Az interdiszciplinaritás elınyei és veszélyei a kommunikációkutatásban 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Pléh Csaba -- Síklaki István -- Terestyéni Tamás: Nyelv, kommunikáció, cselekvés I.-II.  Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1991.  
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 3001. 
• Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I.-II. General Press, Budapest, 3003. 
• Rosengren, Karl: Kommunikáció Typotex. Budapest, 3004. 
• Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtıl az internetig. Akti-Typotex, Budapest, 3006. 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 
 

MKO 1040 A kommunikáció és a média társadalomtörténete 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az új- és jelenkori egyetemes és a magyar média és 
kommunikáció társadalomtörténeti jellemzıit és összefüggéseit. 
 



 

| 1455 | 

 

A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A társadalmi kommunikáció különbözı területei problémáinak megértése a társadalmi kommunikáció 
összefüggésein belül; 
A társadalmat mőködtetı kommunikációs és mediális rendszerek áttekintése (intézmények és színterek) A 
kommunikáció és kultúra összefüggéseinek ismerete 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Új és jelenkori egyetemes kommunikáció- és médiatörténet 
• Új és jelenkori magyar kommunikáció- és médiatörténet 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Cseh Gergı Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika 

és cenzúra 1956-1963. Osiris, Bp., 1999. 
• Barbier, Frederic- Lavenir, Catherine, Bertho: A média története. Bp., 3004. 
• Briggs, Asa- Burke, Peter: A média társadalomtörténete Gutenbergtıl az internetig. Bp., 3004. 
• Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Bp., 3004. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 2010 A közvetlen emberi kommunikáció elméletei 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A BA kommunikáció képzés személyközi kommunikációs alapfogalmaira építve (Buda Béla (1994): A 
közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Budapest), a közvetlen emberi kommunikáció 
különféle megközelítésmódjainak, elméleteinek megismertetése, egységes, integrált, interdiszciplináris 
szemlélet kialakulásának lehetıségét nyújtva. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az önmonitorizálás, az empátia, a résztvevı megfigyelés, a különféle helyzetekben zajló közvetlen emberi 
kommunikáció elemzési képességének elméleti megalapozása 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A közvetlen emberi kommunikáció jelenségköre, alapfogalmai 
• A kommunikációs jelenség feltételei 
• Intencionalitás és kommunikáció 
• Kommunikáció és identitás 
• Belsı mentális állapotok külsıvé tételének kommunikációs lehetıségei 
• A kommunikatív cselekvés, Empátia és kommunikáció, Kommunikáció és nem 
• Hatalom is szolidaritás kifejezıdései a kommunikációban 
• Interkulturalitás a közvetlen emberi kommunikációban 
• A metakommunikáció értelmezési lehetıségei nem, státus, életkor, kulturális identitás függvényében 
• Kommunikáció a kommunikációról: a kommunikációról való diskurzusok kommunikációs sajátosságai 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula, Bp., 1994. 
• Reboul, A. – Moeschler, J.: A társalgás cselei. Osiris, Budapest, 3000. 
• Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, 3001. 
• Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Scolar, Budapest, 3004. 
 
Ajánlott irodalom: 
• Rosengen, Karl Erik: Kommunikáció. Typetex, Budapest, 3004. 
• Buda Béla: Empátia. Urbis Könyvkiadó, Budapest, 3006. 
• Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. AKTI-TYPOTEX, Budapest, 3006. 
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MKO 2020 Társadalmi kommunikáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók megismerkednek a társadalmi kommunikáció fogalmával, annak színtereivel. A 
kommunikáció, társadalom, kultúra fogalmainak pontos körülhatárolásán túl azt is megtanulják, hogy a három 
fogalom ugyannak a jelenségszférának intézményes és dinamikus aspektusaival foglalkozik. A tantárgy fontos 
célkitőzése, hogy a hallgatók megfelelı rálátással rendelkezzenek ezen szféra sajátosságait illetıen, és hogy 
megtanulják értelmezni a szimbolikus aktivitás és a kommunikációs szituáció társadalmi-kulturális 
beágyazottságát.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Különbözı elméleti keretek ismerete, az ezekben való eligazodás képessége; sajtos látásmód, értelmezési 
keretek elsajátítása, ezek alkalmazásának képessége 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A társadalmi kommunikáció fogalma 
• A társadalmi kommunikáció felosztása célok, nézıpont alapján 
• A társadalmi kommunikáció felosztása a színterek szerint 

Évközi tanulmányi követelmények: -- 
• Kötelezı, aktív részvétel az elıadáson 
• Sikeres évközi beadandó(k) ill. vizsga 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Béres-Horányi (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Budapest, Osiris, 1998 
• Horányi Ö.: A társadalom kommunikatív szerkezetérıl. Közélet és kommunikáció. Szerk.: Jenei Á, 

Budapest, BKÁTE, 2001, 55-86. 
• Horányi Ö.: A társadalmi kommunikáció ágensérıl. A kommunikáció útjai. Szerk.: Ivaskó L, Budapest, 

Gondolat – MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2004 
• Terestyéni T.:  Kommunikációelmélet. A testbeszédtıl az internetig. Budapest, Typotex, 2006; 6, 7, 10, 11. 

fejezet 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 2030 Médiaelméletek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

vizsga 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a médiáról való gondolkodás elméleti kereteinek bemutatását vállalja fel. Cél, hogy a hallgatók 
tájékozódni tudjanak a médiumok klasszikus és újabb elméleteivel, és ezeket az elméleteket megfelelıen 
alkalmazni is tudják a saját médiával kapcsolatos kutatásai során. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Különbözı elméleti keretek ismerete, az ezekben való eligazodás képessége, sajátos látásmód, a médiával 
szembeni kritikai tudatosság kialakítása 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A média és médium fogalma, a médiaelméletek sokfélesége 
• A nyilvánosság fogalma 
• Nyilvánosság, média, kultúra 
• A médiumelmélet hagyománya (elsı és második generációs elméletek) 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Berger, A. A.: Popular Culture Genres. Theories and Texts. London, Sage, 1992. 
• Császi Lajos: A média rítusai, Osiris-MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2002. 
• Meyrowitz, J.: Médiumelmélet, In Kondor-Fábri (szerk.) Az információs társadalom és a kommunikáció-

technológia elméleti és kulcsfogalmai, Budapest, Századvég, 2003. 205-232. 
• Castells, Manuel: Die Internet-Galaxie: Internet, Wirtschaft und Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verl. für 

Sozialwiss, 2005. 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 

MKO 2041 Mediatizált társadalom 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Lovász Irén 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 
Beadandó 
dolgozat 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy fı célja annak a történelmi folyamatnak a részletes áttekintése, amelynek során a társadalmak 
mediatizálódása végbe megy. Elemzi azokat az elméleti és gyakorlati összefüggéseket, amelyek 
meghatározzák a különbözı történelmi korokban végbemenı mediatizációs folyamatokat. Részletesen 
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foglalkozik a globális tömegtársadalom mediatizációs folyamatainak a komplex társadalmi újratermelési 
folyamatokra gyakorolt hatásával 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A tárgy lehetıvé teszi, hogy a hallgatók megértsék és helyesen ítéljék meg a kommunikációs és mediális 
rendszerek különbözı területeinek problémáit és összefüggéseit (így többek között a média és a populáris 
kultúra összefüggéseit, a globális médiapiac mőködési elveit, a kulturális csere globális szabályait); - hogy a 
média és kommunikáció területén betöltött feladatukat a társadalmi felelısség szem elıtt tartásával alakítsák;  
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A média társadalomfilozófiai alapjainak meghatározása, a média, mint a társadalmi újratermelési 

folyamatok eleme.  
• A média szerepe az egyes létmódok létkarakterének megformálásában, a társadalmak mediális 

befolyásolásának történeti kezdetei. 
• A tradicionalitás mediális rendszereinek kialakulása, a szakralitás mediatizációs szervezıdési szintje. 
• A deszakralitás: a modernitás médiarendszerének genezise, a modernitás mediatizációs gépezete. A 

tematizációs és értelmezı hatalom szerepe a mediatizálási folyamatokban 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel a szemináriumon 
• a beadandók sikeres elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Weber, Max: Állam, politika, tudomány, Gondolat Kiadó, 1978. 
• Mc Bridge jelentés, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1984. 
• Vass Csaba: A médiakrácia a puha diktatúra kivitelezıje, Kölcsey Füzetek 2005. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 2050 Vizuális antropológia 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Lázár Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Lázár Imre 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a kulturális antropológia részeként megismerteti a hallgatót az etnográfiai fényképezés, film 
és az „új média” antropológiai aspektusaival, Vizsgálja a tárgyi kultúra vizuális nyelvét, a múzeumok, 
archívumok, és a tömegmédia vizuális elemeit, szintaxisát és recepciójának kérdéseit. A kurzus a mindennapi 
élet tárgyrendszerinek és vizuális környezetének vizsgálatára, értelmezésére készít fel.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tematika:  
• A vizuális antropológia története, eszközei és tárgya. 
• A néprajzi fotózás története 
• A néprajzi film és története 

Az új média vizuális antropológiája 
• A vizuális antropológia és a reprezentációelmélet kérdései 
• A mass média termelési gyakorlat és recepciója 
• A mindennapi használati tárgyak rendszere és vizuális antropológiája 
• A reklám képi retorikája 
• A politikai propaganda és vizuális eszközei 
• Vizualitás és tipográfia 
• A mindennapi élet vizualitása a színtan perspektívájában  
• Lakberendezés. A kereskedelmi és lakáskultúra vizualitása  
• Terepmunka 
 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. Gondolat, Budapest, 1987.  
• Bán András: A vizuális antropológia felé. Typotex, Budapest, 2008. 
• Barthes, Roland: Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Európa, Budapest, 1985. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 2061 Reprezentációelméletek 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 
Dr. Lázár Imre 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I 
Értékelés 
módszere: 
ZH, teszt/ 

Beadandók 
elkészítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a reprezentáció fogalmával, kognitív-lélektani 
alapjaival, fogalomtörténetének fıbb állomásaival, eltérı értelmezéseivel és kortárs alkalmazásaival. A 
fogalom értelmezésekor külön megvizsgáljuk annak nyelvészeti/szemiotikai, filozófiai/esztétikai és 
társadalomelméleti kontextusait. 
A kurzus keretében sor kerül a vizuális és verbális reprezentációk gyakorlati demonstrációjára 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus reprezentációelméleti alapokat ad a hallgatóknak.  Képessé válnak a reprezentáció logikájának 
megértésére, az absztrakt gondolkodás fejlesztésére, a különbözı típusú elméleti szövegek értelmezésére, 
valamint a kortárs kultúra jelenségeinek megértésére, a reprezentációelméletek gyakorlati alkalmazására (rajz, 
film, multimédia, tánc, vizuális reprezentációk, írásgyakorlatok, nyelvi reprezentációk) 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek: 
• Reprezentációelméletek, reprezentáció és a kognitív tudomány; koncepciók, kategóriák, definiálás;  
• Reprezentáció és emlékezet (szemantikus, epizodikus, deklarációs memória versus procedurális, implicit 

memóra);  
• A nyelvi reprezentáció tudománya; a jelek tudománya és reprezentációelméletek, tudásreprezentáció; 

vizuális reprezentáció; a gondolat és a kép, a kép nélküli gondolkodás (Deuleuze); Idı és reprezentáció. 
• A tudományos tudás, hitelesítése és elfogadása. 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
• Sikeres ZH/teszt, beadandók 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• BME FTT: Reprezentációelméletek. elektronikus jegyzet. 
• Neisser, U.: Megismerés és valóság, Gondolat, 1984. 
• L’Image. Deuleuze, Foucault, Lyotard, szerk. Thierry Lenain, Vrin, 1997. 
• Sowa, John F.: Knowledge Representation - Logical, Philosophical, and Computational Foundations. 

Brooks/Cole, 2000.  
• Kress, Gunther and Theo van Leeuwen: Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: 

Routledge, 2001. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 2071 Kutatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Balogh Eszter 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Balogh Eszter 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

I. 
Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomtudományi kutatások módszertanával, valamint 
a gyakorlati készség kialakítása ilyen jellegő kutatások tervezésére, elvégzésére és elemzésére. Az óra külön 
fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok 
empirikus következményeire.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különbözı kutatási módszerek elsajátítása, a 
kérdıívszerkesztés alapjai. 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
A hallgatókat megismertetni a kutatás elméleti és gyakorlati alapvetéseivel 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Aktív, kötelezı  részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH(k) 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Cochran, William G.: Sampling Techniques, Wiley. 1977. 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, 1996. 
• Hoffman Márta – Kozák Ákos – Veres Zoltán: Piackutatás. Mőszaki könyvkiadó, 2000. 
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris, 2005. 
• Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk): Mérésrıl mérésre, DKMK Corvinus egyetem 2006 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4011 A nemverbális kommunikáció 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Spannraft 
Marcellina 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
ZH/teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elsı szemeszter kommunikációelméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása, az elemzıkészség fejlesztése 
személyközi kommunikációban, csoportkommunikációban, szervezeti kommunikációban és audiovizuális 
felületeken. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Kongruencia erısítése, dekódoló-képesség fejlesztése, elemzıkészség fejlesztése 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Verbális és nemverbális kommunikáció, a metakommunikáció jelenségköre, az alapérzelemfajták 
megjelenése a mimikai kommunikációban, vokális kommunikáció, gesztusok, poszturális kommunikáció, 
taktilitás, teritorialitás; a proxemikai kommunikáció összetettsége, rétegzettsége, önmonitorizálás 
• A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás nemverbális kommunikációs sajátosságai, az önmegjelenítés 
nemverbális kommunikációs eszközei, emblémák, kulturális szignálok 
• Nemverbális kommunikáció és gender, a nemverbális kommunikáció evolúciós gyökerei, kongruens 
viselkedés 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon. 
• Sikeres ZH/teszt megírása 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I.-II. General Press, Budapest, é. n. 
• Buda B. – László János: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1982. 
• Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest, 1987. 
• Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Bp., 1993. 
• Molnár Péter (szerk.): Nemverbális kommunikáció. Ahol a természet és a kultúra találkozik. Typotex, 
Budapest, 2002. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4020 Szervezeti és csoportkommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Komlósi Piroska 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Komlósi Piroska 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A hatékony kommunikátorrá váláshoz elengedhetetlen, hogy a kommunikációt annak intézményi/szervezeti 
kontextusában legyen képes percipiálni, valamint ehhez igazítva tervezni és alakítani. Ez az elv nem csak a 
közvetlen emberi kommunikációra, hanem az írott terén is követendı. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A szervezetekben zajló kommunikáció megértéséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek 
megszerzése, integrálása és együttes alkalmazása, valamint ezek készség szinten való gyakoroltatása 
(helyzetgyakorlatokkal). Sajátos elemzı és stratégiai látásmód kialakítása. 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A szervezeti kultúra és kommunikáció kapcsolata.  
• Konfliktuskezelés a szervezetekben. 
• Csoportok a szervezeten belül – team szerepek.  
• Csoportdinamikai sajátosságok: vezetı és csoport, bőnbakképzés, mobbing.  
• Változás- és krízis-kommunikáció. Emberi tényezık kezelése, HR és PR kommunikáció 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Norton, R.: Communicator style. Theory, applications and measures. Beverly Hill, Sage,1983. 
• Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge 2000 K., Bp. 2004. 4-13. fejezetek  
• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula K. Bp. 2004. 4., 7., 8., 9.,10. fejezetek  
• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Osiris, Bp. 2005. 
• Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen. ELTE Eötvös K. Bp. 

2008. 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 

MKO 4031 Kommunikációs hálózatok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

Sikeres ZH/teszt 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Célja, hogy a hallgató megismerhesse, és megtanulja, a hálózatkutatás legújabb eredményeinek 
kommunikációs vonatkozásait. Mind szervezeti, mind egyéni szinten az aktorok hálózati beágyazottsága, 
meghatározza a kommunikációs lehetıségeiket, a használható csatornákat, és a kommunikáció sikerességét. A 
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kurzus során a hallgatatók gyakorlati tapasztalatot szereznek arról, hogy a hálózatkutatási szemlélet milyen 
eszközöket nyújt a kommunikációs lehetıségek vizsgálatához. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Hálózatkutatás legújabb eredményeinek megismerése, szociometriai ismeretek, elemzési készség 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
A hallgatókat megismertetni a hálózatkutatás kommunikációs vonatkozásaival 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumokon 
• Sikeres ZH/teszt 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Granovetter, M.: "The Strength of Weak Ties"; American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6., May 1973, 

pp 1360-1380 
• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Bp., 1988. 
• Angelusz R -- Tardos R.: A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága. (Alapadatok és 

összefüggések a kulturális-interakciós rétegzıdésvizsgálat elsı eredményeibıl.). Szociológia, vol. No. 1988. 
pp.185-204. 

• Tardos Róbert (1995): Kapcsolathálózati megközelítés – új paradigma, Szociológiai Szemle (5) 4: 73-80,  
http://www.mtapti.hu/mszt/19954/tardos.htm 

• Albert F. -- Dávid B.: Embert barátjáról – A barátság szociológiája, Századvég Kiadó, Budapest, 2007. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4040 A technológiai médiumok elméletei 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sütheı Péter 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tömegkommunikáció történetének kétféle, egymással gyakran vitatkozó elméleti megközelítése van. Az 
egyik markáns narratíva a nyilvánosságtörténeti, amely társadalomtörténeti szempontból tárgyalja a 
technológiai médiumok fejlıdésének történetét, vagyis a társadalmi változásokból vezeti le a médiatechnológia 
változásait. A másik jellemzı megközelítés a technológiatörténeti, amely technológiai felfedezésekbıl vezeti le 
a médiában bekövetkezett változásokat, és a megváltozott média hatásaival magyaráz társadalmi folyamatokat. 
A kurzus célja a kommunikáció kultúraformáló technológiai médiumaival kapcsolatos elméletek elsajátítása a 
könyvnyomtatástól a rádión és a televízión keresztül az új médiáig.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Nyomtatott médiumok: könyv, könyvtár, hírlap 
Elektronikus médiumok: mősorszórás, a televízió és a rádió 
Új média: a digitális, interaktív, hálózati médiumok 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
A technológiai médiumok kialakulásának, fejlıdésének technológiatörténeti és nyilvánosságtörténeti elméletei. 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Toffler, Alvin: A harmadik hullám. Typotex, Budapest, 2001. 
• Barabási Albert-László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. 
• Kondor Zsuzsanna és Fábri György (szerk.): Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia 

elméletei és kulcsfogalmai. Századvég, Budapest, 2003. 
• McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest, 2003. 
• Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Jaffa, Budapest, 2006. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4051 Információs társadalom és hálózati kommunikáció 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sütheı Péter 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
ZH/teszt 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A 20. század végén a gyorsan átalakuló társadalmi rend az információs társadalom köré szervezıdı új 
technológiai paradigma jegyében fogant. Az átalakulásban az infokommunikációs technológiák robbanásszerő 
fejlıdése és társadalmi elterjedése játszotta a fıszerepet. A digitális forradalom új csatornákat nyitott meg a 
kommunikáció elıtt, ami tovább formálja a társadalmat. A kurzus célja, hogy ismereteket nyújtson az 
információs társadalom létrejöttének feltételeirıl és okairól, valamint bevezesse a hallgatókat az 
információtechnológia fejlıdése nyomán létrejött kommunikációs hálózatok, és az ezeken zajló kommunikáció 
alapfogalmaiba, releváns háttérelméleteibe.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Az információs társadalom és a hálózati kommunikáció alapfogalmainak, releváns háttérelméleteinek 
elsajátítása. 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Az információs társadalom létrejöttének feltételei és következményei, 
•  a távközlés, a média és az informatika konvergenciája,  
• az innovációk diffúziója, a diffúzió általános és evolúciós modellje,  
• véletlen és skálafüggetlen hálózatok 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• sikeres évközi feladat/írásbeli 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Crawford: The Origin and Development of a Concept – The information Society, Journal of the Medical 

Library Association, 1983 October; 71 (4): 380–385 
• Toffler, Alvin: A harmadik hullám. Typotex, Budapest, 2001. 
• Barabási Albert László: Behálózva – A hálózatok új tudománya, Helikon kiadó, 2002. 
• Kondor Zsuzsanna és Fábri György (szerk.): Az információs társadalom és a kommunikáció-technológia 

elméletei és kulcsfogalmai. Századvég, Budapest, 2003. 
• Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra. 

I. kötet. Ford. Rohonyi András. Gondolat-Infonia, 2005.Susan  
• Barabási Albert László: Villanások, Nyitott könyvmőhely, 2010. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4060 Internetmédia 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Sütheı Péter 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
ea 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sütheı Péter 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Azokban az országokban, amelyekben az internetpenetráció már elérte a kritikus tömeget, az internetmédia a 
nyomtatott és az elektronikus sajtó vezetı orgánumaival vetekedı közönségmérető tömegmédiummá vált, és 
nem csak a nagyközönségre gyakorolt közvetlen, hanem a nyomtatott és elektronikus sajtóra - és ezen 
keresztül a politikára, a gazdaságra, az egész társadalomra - gyakorolt közvetett hatása által is. A tantárgy 
célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az internetmédia történetével, elméletével és gyakorlatával. 
Jártasságot szerezzenek a nyilvános hálózati kommunikáció különbözı mőfajaiban.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Elméleti felkészültség és gyakorlati készségek elsajátítása az írott internetes mőfajokban és a felhasználói 
tartalmak terén, portál és blog készítésben, a közösségi tartalommegosztásban, keresıoptimalizálásban, 
látogatottságmérésben. 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Az internetes tartalomszolgáltatás története és mőfajai.  
• Tartalomtípusok, üzleti modellek.  
• Portálok, felhasználói tartalmak és blogok.  
• Használhatóság, keresıoptimalizálás, social media optimalizálás.  
• Látogatottságmérés, tartalomszabályozás. 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Gerényi Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Elektromédia Kiadó, 2009 
• László Turi (ed.): 21st Century Journalism. Ringier, 2007. 

Rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok:   
• Bodoky T.: Nincs tévém, nem olvasok papírújságot: Az online hírfogyasztók különös médiamixe. 

Médiakutató, 2007. nyár. 
• Bodoky T.: Támad a civilmédia: Minden ötödik Index-olvasó blogol. Médiakutató, 2008. nyár. 
• Bodoky T.: Internetes hírfogyasztás Magyarországon. Jel-Kép, 2009/1. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4071 Projektfeladat 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Albert Fruzsina 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

İsz 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Projektfeladat 
elkészítése 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Egy, a hallgató által választott kommunikációs, illetve médiajelenséggel kapcsolatos projekt megtervezése, 
kivitelezése, bemutatása. A projekt kapcsolódhat a hallgató majdani szakdolgozatához, ennek mintegy 
gyakorlati elıkészítése is lehet. A hallgató az oktatók által felajánlott kutatási témákból választ egy számára 
megfelelıt, és annak feltérképezésére végez el egy saját empirikus kutatást, melynek eredményeibıl állítja elı 
a projektfeladatot.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Társadalomtudományi kutatási készségek, adatfelvételi módszerek alkalmazásának képessége, elemzési 
készségek, alkalmazott tudás 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
rendszeres konzultáció a projektvezetıvel, a félév során minden hallgató beszámol projekteredményeirıl 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel a szemináriumon 
• sikeres projektfeladat készítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı irodalom: 
Az oktatók által meghirdetett projektfeladathoz kapcsolódó aktuális szakirodalom 
Rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok:   
• Cochran, William G.: Sampling Techniques, Wiley. 1977. 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp., 1996.. 
• Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
• Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk.): Mérésrıl mérésre, DKMK Corvinus Egyetem 2006. 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 

MKO 4110 A média intézményei és gazdaságtana 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy során a hallgatók megismerkednek a média intézmény rendszerével, mind a vállalati mind az állami 
mind a non profit szektort felölelıen. A tárgy kiemelten fontos célja a média szabályozási környezetének 
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bemutatása a média vállaltok mőködési környezetének megismerése. A félév során részletesen elemezzük a 
szabályozó hatóság (NMHH) feladatait és szerepét a piacon, az önszabályozás intézményrendszerét, valamint a 
média vállalatok mőködésének gazdasági –szervezeti kérdéseit. A félév során mód lesz nemzetközi kitekintés 
elvégzésére is. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A média termékek mint társadalmi produktumok, elıállításának értelmezése 
A funkciók egymásra épülésének és differenciálódásának felismerés 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A média szektor állami és nem állami szereplıinek és sajátos funkcióinak ismerete 
• A médiatörvény ismerete, társadalmi hatásainak felismerése 
• A média piac sajátosságai 
• A piaci verseny  
• A kreatív ipar szerepe a gazdaságban 
• A média jövıjével kapcsolatos elméletek 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Castells, Manuel: Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture 

volume 1, Massachusetts, Blackwell Publishing, 1996. 
• Negroponte, Nicholas: Being Digital. New York: Knopf., 1999. 
• Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, 2004. 
• Médiatörvény 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 

MKO 4121 Kvalitatív és kvantitatív médiaelemzés (I-II.)  I. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 
ısz 

 
Ajánlott félév: 

III. 
Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a médiaantropológia kvalitatív elemzési módszereit, és 
gyakorlati példákon keresztül megtanítani ezek alkalmazását. A kurzus fı témája a média mint a média 
antropológia tárgyának vizsgálata, a médiatartalmak szociálszemiotikai elemzése,  a médiaszövegek kvalitatív 
vizsgálata, a szövegelemzés hermeneutikai eszközeinek megismerése. Fontosnak tartjuk a diskurzuselemzés 
kvalitatív eszközeinek megismertetését, a média mint szöveg és a terep vizsgálatát, a számítógépes 
szövegkutatási eszközökkel való megismerkedés (Atlas Ti, Anthropac, stb).  A félév során a hallgatók saját 
elemzéseket készítve gyakorlatban is bizonyítják a szükséges készségek elsajátítását. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Média-terepmunka (multi site, metasite és cyber-terepmunka)  
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Elemzési készség: Atlas /Ti, Tartalomelemzı szoftver használata, a diskurzuselemzés elmélete és gyakorlata 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Megismerteti a hallgatókat a tartalomelemzés és a diskurzuselemzés módszerével, az empirikus és az 

értelmezı perspektíva.  
• A megismerés módjai. Kutatási módszerek: kísérlet, felmérés, szövegelemzés, etnográfia. 
• Képelemzés, médiaszemiotika. A kultivációs elemzés módszertana.  
• A tematizációs kutatások módszertana. A médiakritikai elemzések módszertana. 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 
• Ehmann Bea: A szöveg mélyén. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 
• Biczó Gábor 2003 Antropológiai irányzatok a második világháború után. Csokonai Kiadó Debrecen 
• Nagy Edina (szerk.): A kép a médiamővészet korában. L’ Harmattan Kiadó, 2006. 
• Gripsrud, Jostein: Médiakultúra, médiatársadalom. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2007. pp. 101-207 2. 

fejezet: A média szövegei (Szemiotika, Hermeneutika, Retorika, Narratológia) 
 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 
 

MKO 4122 Kvalitatív és kvantitatív médiaelemzés (I-II.)  II. 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L:  

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Gyj. 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bozsonyi Károly 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

Tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a médiaelemzés kvantitatív módszereit, és gyakorlati példákon 
keresztül megtanítani ezek alkalmazását. A kurzus elsısorban a tartalomelemzés módszertani lehetıségeit járja 
körbe, külön megvizsgálva a különbözı médiaforrások sajátosságait, de kitér a diskurzuselméletek 
médiaelemzési használatára is. A félév során a hallgatók saját elemzéseket készítve gyakorlati ismereteket 
sajátítanak el a médiaelemzés kvalitatív használatáról. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Elemzési készség, tartalomelemzı szoftver használata, a diskurzuselemzés elmélete és gyakorlata 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
Megismerteti a hallgatókat a tartalomelemzés és a diskurzuselemzés módszerével 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• Kötelezı, aktív részvétel a szemináriumon 
• Sikeres ZH 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Antal László: A tartalomelemzés alapjai, Magvetı Kiadó, Budapest, 1976. 
• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest Balassi Kiadó 1996. 
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• Krippendorff, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai, Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 
• Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina, Budapest 2000. 
• Neuendorf, Kimberly A.: The Content Analysis Guidebook Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2002. 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
 
 
 

4130 Médiamőfajok 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L:  

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 
Dr. Bodoky Tamás 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a médiamőfajok jellemzıit és stílusjegyeit, alkalmasak 
legyenek adott mőfajok megkülönböztetésére és elemzésére. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A tantárgy segítséget nyújt abban, hogy a hallgatók: 
- értsék és helyesen használják a kommunikációhoz, illetıleg a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és 
alapelveket; 
- képesek legyenek a megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására; 
- a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma gyakorlásához szükséges 
követelményeknek megfeleljenek, a felmerülı problémák megoldásában képesek legyenek közremőködni: 
- információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellıen megalapozott technikák széles skáláját tudják 
felhasználni, és az elemzés során felmerülı problémákra különbözı megoldásokat tudnak javasolni; 
- önállóak legyenek a megoldandó problémák felfogásában és megoldásában; hogy képesek legyenek önállóan 
megtervezni és végrehajtani a feladatokat szakmailag magas szinten;  
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Mőfajismereti elméletek 
• Médiamőfajok 
• Az írott sajtó, a televízió, a rádiós és az internet sajátos mőfajai 
Évközi tanulmányi követelmények: -- 

• aktív részvétel az elıadásokon 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
Kötelezı olvasmányok 
• Bencédy József: Sajtónyelv. Bp., 1995. 
• Balázs Géza: Médiamőfajok. Bp., 1998. 
• Bernáth László (szerk): Bevezetés a mőfajismeretbe. Budapest-Pécs, 2008. 
Ajánlott irodalom: 

• .-- 
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MKO 4141 A média befogadásának vizsgálata 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Tari János 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Tari János 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi 
feladatok/ 

ZH 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja azoknak a médiakutatásoknak a szisztematikus feldolgozása, amelyek a különbözı 
médiatartalmak hatásait elemzik a befogadó szempontjából. A félév során a hallgatók megismerkednek a 
legismertebb befogadás elméletekkel: kultivációs elmélet, témameghatározás elmélete, médiaegyenlet, 
médiadiffúzió elmélete, hallgatás spirálja, kulturális imperializmus, valamint a legújabb kutatási 
eredményekkel. 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
Elemzési készség. A téma elméleti alapjainak elsajátítása. 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
A médiabefogadás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kötelezı részvétel a szemináriumon 
• ZH/évközi feladatok 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Noelle-Neumann, E., 'The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion.' Journal of Communication, 

1974/2.  
• Angelusz R., Optikai csalódások. Budapest: Pesti Szalon, 1996. 
• Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei. Új Mandátum, Budapest, 2000 
• Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Budapest: Osiris Kiadó és MTA-ELTE Kommunikációelméleti 

Kutatócsoport. 2000.  
• Dennis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris Kiadó. 2003.  
• Bajomi-Lázár-Péter: Manipulál-e a média? Médiakutató, 2006 nyár 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MKO 4150 Média és politika 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Bogár László 

Féléves óraszám: 
N: 60 
L: 

Kredit: 
6 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
Kollokvium 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Bogár László 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

vizsga 
 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A média a tartalomszolgáltató, tájékoztató és szórakoztató tevékenysége mellett a „negyedik hatalmi ág” funkcióit is 
gyakorolja. A média és politika tantárgy oktatásának célja, hogy a média mőködése háromszereplıs – legitim 
hatalom, választópolgárok, média – terében a média mőködésének politológiai összefüggéseit ismertesse meg a 
hallgatókkal, annak érdekében, hogy munkájuk során teljes felelısséggel gyakorolják hivatásukat a politikai 
szempontjából is.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A tantárgy elsajátítása lehetıvé teszi, hogy a hallgatóknak áttekintésük legyen a társadalmat mőködtetı 
kommunikációs és mediális rendszerekrıl, azaz a társadalmi kommunikációról, valamint a társadalmi 
kommunikáció fontosabb intézményeirıl és színtereirıl. Képesek önállóságra a megoldandó problémák 
felfogásában és megoldásában, képesek önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat szakmailag magas 
szinten.  
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• A politikai hatalom fogalma, a hatalmi ágak megosztása. a hatalom legitimációjának fıbb típusai, ellenırzı 

funkció, befolyás, nem-legitim hatalom 
• A szimbolikus hatalom és háromszereplıs tere: média, polgár, legitim hatalom, média és legitim hatalom 

kapcsolata 1. az állami beavatkozás, szabályozás hatása a médiára. 
Sajtószabadság és kommunikációs emberi jogok elmélete és gyakorlata, média és civil polgár kapcsolata: 
problematizáció, tematizáció és értelmezés. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Pokol Béla: Médiahatalom, Windsor Kiadó, 1995. 
• Elek István: Televízió, sajtó, politika, In Magyarország politikai évkönyve, 1999.  
• Vass Csaba: Hatalom, szakralitás, kommunikáció, Kölcsey Kiadó 2005. 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 

Ajánlott irodalom: 
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MKO 4511 Fordítástechnika 

Tantárgy felelıse: 
Dr. Sepsi Enikı 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi feladatok 
írásbeli  

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 
kialakult nemzetközi konvenciókkal, és ezek ismeretében képesek legyenek szakterületük szövegeit 
értelmezni és igényesen lefordítani.  

 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek, kompetenciák:  
A Fordítástechnika c. kurzus célja a tudományos és szaknyelv tipikus lexikai, valamint mondat- és 
szövegszerkezeti elemeinek nyelvspecifikus megismerése, a fordítási technikák elméleti megismerése és 
gyakorlati alkalmazása 
1. A fordítás lexikai problémái: lexikai behelyettesítés, nemzetközi szaknyelvi terminológiai konvenciók 
2. A fordítás szintaktikai problémái: grammatikai cserék, áthelyezések, kihagyás, betoldás 
3. A fordítás szemantikai problémái: jelentések szőkítése, bıvítése, kihagyás, betoldás 
4. Fordítási koncepciók 

Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kötelezı részvétel a szemináriumon 
• Beadandók, feladatok elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata, Scholastica Könyvkiadó, Budapest, 1994. 
• Bart István, Klaudy Kinga, Szöllısy Judit: Angol fordítóiskola, Corvina Könyvkiadó, Bp., 1996. 
• George Steiner. After Babel: Aspects of Language and Translation. (Oxford: Oxford University Press, 

1975) Javított és részben átdolgozott második kiadása 1993-ban jelent meg. A könyv fordítása folyamatban 
van, két kötetes lesz. Az elsı kötet már megjelent: George Steiner. Bábel után. Nyelv és fordítás. Bart István 
fordítása. (Budapest: Corvina, 2005). 

• A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról, szerk. Józan Ildikó és Szegedy-Maszák Mihály, 
Gondolat, 2005. 

• Kettıs megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. Józan Ildikó-
Jeney Éva-Hajdu Péter, Balassi Kiadó, 2007. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MKO 4512 Konferencia és workshop idegen nyelven 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Czeglédy Anita 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 
Dr. Siba Balázs 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
III. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi feladatok 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a bölcsészet- és társadalomtudományok területén mővelt 
prezentációs mőfajokat (konferencia, workshop, poszter), a prezentáció elıkészítésének módját, az idegen 
nyelvő elıadás technikáit, beleértve a különféle vizuális és audiovizuális eszközök (power point, handout, 
poszter, videó stb.).  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A kurzus során a hallgatóknak képesnek kell lenniük a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos elıadás 
tartására, vizuálisan és nyelvileg is igényes prezentációra. Képesnek kell lenniük továbbá arra is, hogy az 
elıadások vitájában szakmailag releváns, nyelvileg korrekt módon vegyenek részt. 
 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Felkészülés idegen nyelvő elıadás tartására (jegyzetelés, terminus technikusok).  
• A tudományos elıadás retorikai elemei (felvezetés, definiálás, osztályozás/kategorizálás, példák használata, 

táblázatok, diagramok készítése).  
• Az elıadás utáni vita irányítása, a vitában való részvétel módjai: kérdésfelvetés, közbevetés, egyet nem értés 

udvarias módjai, nyelvi kifejezései.  
• A vizuális anyagok összeállítása, felhasználásának szabályai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kötelezı részvétel a szemináriumon 
Beadandók, feladatok elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Ellis, M. – O’Driscoll, N.: Giving presentations, London, Longman, 1992. 
• Kayfetz, J.L. – SMITH, M. E. F.: Speaking effectively: Strategies for academic interactions, Boston, MA, 

Heinle&Heinle, 1992. 
• Comfort, J. : Effective presentations, Oxford, Oxford University Press, 1995. 
• Powell, M.: Presenting in English, Hove, LTP, 1996. 
• Bernard, Michel: Introduction aux études littéraires assistées par ordinateur, Paris, PUF, 1999. 
Reinhart, S. M.: Giving academic presentations, Anna Arbor, University of Michigan Press, 2002. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MKO 4513 Idegen nyelvő tudományos írásmő 
Tantárgy felelıse: 
Dr. Kiricsi Ágnes 

Féléves óraszám: 
N: 30 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
gyj 

Tantárgy elıadója/i: 
Dr. Sepsi Enikı 
Dr. Siba Balázs 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavasz 
 

Ajánlott félév: 
IV. 

Értékelés 
módszere: 

Évközi feladatok 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus bölcsészet- és társadalomtudomány területén publikálásra szánt írásos mőfajok (esszé, értekezés, 
kutatási terv és beszámoló, recenzió, rezümé, kritika, poszter) megalkotásának elsajátításával foglalkozik.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák 
A tudományterület konvencióira (pl. referencia-készítés), valamint a célnyelv szerkesztési, stilisztikai, 
szókincsbéli sajátosságaira, helyes alkalmazására fektet hangsúlyt. Ezen kívül a tudományos önprezentáció BA 
szinten elsajátított formáit (nyugat-európai, magyar és Europass önéletrajz, motivációs levél) idegen nyelven is 
begyakoroltatja. A kurzus négy nyelven lesz elérhetı: angol, francia, német és spanyol, s a csoportigényeknek 
megfelelıen indul. 
A tantárgy programja, megszerzendı ismeretek:  
• Egyetemi, tudományos munkák: a rezümé, a recenzió, az esszé típusai, az értekezés, a tanulmányírás, a 

bibliográfia-készítés és jegyzetelés célnyelvi sajátosságai.  
• Kutatási terv és beszámoló. A bölcsészet- és társadalomtudományok konvencióinak célnyelvi sajátosságai.  
• A nyelvtıl a tudományos értekezı stílusig; A tudományos önreprezentáció: cv, motivációs levél. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
• Kötelezı részvétel a szemináriumon 
• Beadandók, feladatok elkészítése 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Budapest, Gondolat, 1991. 
• Bárdosi, Vilmos – Karakai Imre: A francia nyelv lexikona, Budapest, Corvina, 1996. 
• Gyurgyák, János: A szerkesztık és szerzık kézikönyve, Budapest, Osiris, 1996. 
• Bernard, Michel: Introduction aux études littéraires assistées par ordinateur, Paris, PUF, 1999. 
• Gibaldi, J: MLA handbook for writers of research papers (5th ed.), New York, Modern Language 

Association of America, 1999. 
• Dufour, Marie-Louise: Le Tapuscrit, Paris, Editions de l’EHESS, 1999. 
• Csölle, Anita – Kormos, Judit: Academic writing : A reference book for advanced learners of English, 

Budapest, n.a., 2003. 
• McCromack, j. & Slaght, J.: English for academic study: Extended writing and research skills, Reading, 

Garnet Education. 2005. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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13. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET 
által gondozott szakok mintatantervei és tantárgytematikái 

 
13.1. TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
Az alapképzési szak megnevezése: történelem (History) 
 
Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: 
 
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség: történelem alapszakos bölcsész  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Philologist in History 
- választható specializációk: 
 

• Egyház-, vallás- és mővelıdéstörténeti specializáció 
• Had- és fegyvertörténeti specializáció 
• Politikai rendszerek specializáció 

 
Képzési terület: bölcsészettudományi 
Képzési ág: történelem 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
A képzés során teljesítendı: 180 kredit 

 
13.1.1. Mintatanterv történelem alapképzési szakos hallgatók számára 

(nappali képzés) 
 

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 5 6 
ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK ÉS SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ 
KURZUSOK (35 KREDIT) 

K Filozófiatörténet  BAA 
0010 

– 30/é/2      

K Egyházismeret 
BAA 
0020 

–     30/v/2  

K 
 

Könyvtárismeret 
BAA 
1030 

– 15/é/2      

K 
Bevezetés a 
vallástörténetbe 

BTR 
0020 

– 30/v/3      

K 
Bevezetés a 
mővészettörténetbe 

BTR 
0031 

–   15/é/2    

K Bevezetés a néprajzba I-II. 

BTR 
0010 
BTR 
0023 

– 30/v/3 30/v/3     

K 
Bevezetés a történeti 
földrajzba 

BTR 
0021 

– 30/é/2      

K Bevezetés a muzeológiába 
BTR 
0030 

– 15/é/1      
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K Levéltári alapismeretek 
BTR 
0022 

–  15/v/2     

K Régészeti alapfogalmak 
BTR 
0012 

– 30/v/3      

K 
Bevezetés a 
mővelıdéstörténetbe 

BTR 
0013 

– 15/é/2      

K 
Bevezetés a 
történelemtudományba 

BTR 
0011 

– 30/é/2      

K Latin 

BTR 
0017 
BTR 
0027 
BTR 
0037 

– 30/é/2 30/é/2 30/é/2    

Összesítés: 35 kr/ 
405 óra  

 
22 kr/ 

255 
óra 

7 kr/ 
75 óra 

4 kr/ 
45 óra 

 
2 kr/ 

30 óra 
 

SZAK TÖRZSTÁRGYAI (81 KREDIT) 

K 
İstörténet és a civilizáció 
kezdetei az ókori Keleten: 
İstörténet elıadás 

BTR 
1110 

 30/v/3      

K 

İstörténet és a civilizáció 
kezdetei az ókori Keleten: 
Ókori Kelet történelme 
elıadás 

BTR 
1120 

 30/v/3      

K 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori 
Görögország elıadás 

BTR 
1130 

 30/v/3      

K 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori Róma 
elıadás 

BTR 
1210 

  30/v/3     

Az alábbi három ókori szeminárium közül kettı elvégzése kötelezı! 

KV 

İstörténet és a civilizáció 
kezdetei az ókori Keleten: 
Ókori Kelet történelem 
szeminárium 

BTR 
1121 

 30/é/2      

KV 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori 
Görögország szeminárium 

BTR 
1131 

 30/é/2      

KV 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori Róma 
szeminárium 

BTR 
1211 

  30/é/2     

K 
Középkori egyetemes 
történelem 476-1000 
elıadás 

BTR 
2210 

 30/v/3      

K 
Középkori egyetemes 
történelem 1000-1492 
elıadás 

BTR 
2320 

  30/v/3     

Az alábbi két középkori szeminárium közül egy elvégzése kötelezı! 

KV 

Középkori egyetemes 
történelem 476-1000 
szeminárium 
 

BTR 
2211 

 30/é/2      
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KV 
Középkori egyetemes 
történelem 1000-1492 
szeminárium 

BTR 
2321 

  30/é/2     

K 
Középkori magyar 
történelem 896-1301 
elıadás 

BTR 
2220 

 30/v/3      

K 
Középkori magyar 
történelem 896-1301 
szeminárium 

BTR 
2221 

 30/é/2      

K 
Középkori magyar 
történelem 896-1301 
elıadás 

BTR 
2310 

  30/v/3     

K 
Középkori magyar 
történelem 896-1301 
szeminárium 

BTR 
2311 

  30/é/2     

K 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1492-1648 
elıadás 

BTR 
2330 

   30/v/3    

K 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1648-1815 
elıadás 

BTR 
2420 

    30/v/3   

Az alábbi két szeminárium közül egy elvégzése kötelezı! 

KV 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1492-1648 
szeminárium 

BTR 
2331 

   30/é/2    

KV 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1648-1815 
szeminárium 

BTR 
2421 

    30/é/2   

K 
Kora újkori magyar 
történelem 1526-1790 
elıadás 

BTR 
2410 

    30/v/3   

K 
Kora újkori és újkori 
magyar történelem 1526-
1790 szeminárium 

BTR 
2411 

    30/é/2   

K 
Történeti segédtudomány 
I. 

BTR 
2301 

   30/é/2    

K 
Történeti segédtudomány 
II. 

BTR 
2401 

    30/é/2   

K Segédtudomány III. 
BTR 
2402 

    30/é/2   

K Segédtudomány IV. 
BTR 
2501 

     30/é/2  

K 
Újkori egyetemes 
történelem 1815-1914 
elıadás 

BTR 
3520 

     30/v/3  

K 
Újkori egyetemes 
történelem 1815-1914 
szeminárium 

BTR 
3521 

      30/é/2 

K 
Újkori magyar történelem 
1790-1867 elıadás 

BTR 
3410 

     30/v/3  

K 
Újkori magyar történelem 
1867-1918 elıadás 
 

BTR 
3510 

      30/v/3 
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Az alábbi két szeminárium közül egy elvégzése kötelezı! 

KV 
Magyarország története 
1790-1867 szeminárium 

BTR 
3411 

     30/é/2  

KV 
Ú- és jelenkori magyar 
történelem 1867-1918 
szeminárium 

BTR 
3511 

      30/é/2 

K 
Jelenkori egyetemes 
történelem 1920-2000 
elıadás 

BTR 
3610 

      30/v/3 

K 
Jelenkori egyetemes 
történelem 1914-2000 
szeminárium 

BTR 
3611 

      30/é/2 

K 
Jelenkori magyar 
történelem 1920-1945 
elıadás 

BTR 
3620 

      30/v/3 

K 
Jelenkori magyar 
történelem 1945-2000 
elıadás 

BTR 
3630 

      30/v/3 

K 
Jelenkori magyar 
történelem 1920-2000 
szeminárium 

BTR 
3621 

      30/é/2 

 Összesítés: 
81 kr/ 

960 óra 
 

23 kr/ 
270 
óra 

11 kr/ 
120 
óra 

7 kr/ 
90 óra 

12 kr/ 
150 
óra 

10 kr/ 
120 
óra 

18 kr/ 
210 
óra 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK (10 KREDIT) 
(bármely szakos 9-es kódú tárgy választható) 

Szabadon választható tárgyként elıadás és szeminárium is teljesíthetı! 

SZV 
szabadon választható 
tárgy 

Bxx 9xxx  30/2      

SZV 
szabadon választható 
tárgy 

Bxx 9xxx   30/2     

SZV 
szabadon választható 
tárgy 

Bxx 9xxx    30/2    

SZV 
szabadon választható 
tárgy 

Bxx 9xxx     30/2   

SZV 
szabadon választható 
tárgy 

Bxx 9xxx      30/2  

 Összesítés: 
10 kr/ 

150 óra 
 

2 kr/ 
30 óra 

2 kr/ 
30 óra 

2 kr/ 
30 óra 

2 kr/ 
30 óra 

2 kr/ 
30 óra 

 

 

K Záródolgozat 
BTR 
9999 

      0/é/4 

 ZÁRÓVIZSGA   
abszolutó

-rium 
      

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek Összesítés 
1 2 3 4 5 6 

Összes óraszám 375 315 345 270 300 180 
Vizsgák száma‒ 8 5-6 5 2-4 2-4  
Gyakorlati jegyek száma‒ 7 5 5-8 3-5 6-7 2 
Összes felkínált kredit 15 18 21 16 18 8 
Javasolt kreditmennyiség 32 22 19 15 15 13+4 
‒ Specializáció és minorválasztástól függıen változhat a vizsgák 
és gyakorlati jegyek száma 
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13.1.2. Egyház-, vallás- és mővelıdéstörténeti specializáció történelem alapképzési szakos hallgatók 
számára 

 (nappali képzés) 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 5 6 

SZBV 
Ókori vallások 
mővelıdéstörténete elıadás 

BTR 
4120 

  30/v/4     

SZBV 
Ókori vallások 
mővelıdéstörténete 
szeminárium 

BTR 
4121 

  30/é/3     

SZBV 
Ókereszténység és keleti 
egyházak elıadás 

BTR 
4130 

   30/v/4    

SZBV 
Ókereszténység és keleti 
egyházak szeminárium 

BTR 
4131 

   30/é/3    

SZBV 
Ókereszténység és keleti 
egyházak szeminárium 

BTR 
4132 

   30/é/3    

SZBV 
Középkori egyház- és 
mővelıdéstörténet 1517-ig 
elıadás 

BTR 
4140 

   30/v/4    

SZBV 
Középkori egyház- és 
mővelıdéstörténet 1517-ig 
szeminárium 

BTR 
4141 

   30/é/3    

SZBV 
Középkori egyház- és 
mővelıdéstörténet 1517-ig 
szeminárium 

BTR 
4142 

   30/é/3    

SZBV 
Reformáció – 
ellenreformáció 
szeminárium 

BTR 
4150 

     30/é/3  

SZBV 
Egyházak és mővelıdés a 
modern korban elıadás 

BTR 
4160 

     30/v/4  

SZBV 
Egyházak és mővelıdés a 
modern korban 
szeminárium 

BTR 
4161 

     30/é/3  

SZBV 
Egyházak és mővelıdés a 
modern korban 
szeminárium 

BTR 
4162 

     30/é/3  

SZBV 
Nem keresztény vallások és 
kultúrák elıadás 

BTR 
4170 

  30/v/4     

SZBV 
Nem keresztény vallások és 
kultúrák szeminárium 

BTR 
4171 

   30/é/3    

SZBV 
Nem keresztény vallások és 
kultúrák szeminárium 

BTR 
4172 

    30/é/3   

 Összesítés: 
50 kr/ 

450 óra 
  

11 kr/ 
90 óra 

23 kr/ 
210 
óra 

3 kr/ 
30 óra 

13 kr/ 
120 
óra 

 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek 

Összesítés 
2 3 4 5 

Összes óraszám 90 210 30 120 
Vizsgák száma 2 2 0 1 
Félévközi jegyek 
száma 

1 5 1 3 

Összes felkínált kredit 11 23 3 13 
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13.1.3. Had- és fegyvertörténeti specializáció történelem alapképzési szakos hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 5 6 

SZBV 
 
Ókori hadtörténet és 
fegyvertörténet elıadás 

BTR 
4220 

  30/v/4     

SZBV 
Ókori hadtörténet és 
fegyvertörténet 
szeminárium 

BTR 
4221 

  30/é/3     

SZBV 
Ókori hadtörténet és 
fegyvertörténet 
szeminárium 

BTR 
4222 

  30/é/3     

SZBV 
Középkori hadtörténet és 
fegyvertörténet elıadás 

BTR 
4230 

   30/v/4    

SZBV 

Középkori hadtörténet és 
fegyvertörténet: Nyugati 
fegyver- hadtörténet 
szeminárium 

BTR 
4231 

   30/é/3    

SZBV 

Középkori hadtörténet és 
fegyvertörténet: Keleti 
fegyver- és hadtörténet 
szeminárium 

BTR 
4232 

   30/é/3    

SZBV 
Kora újkori fegyver- és 
hadtörténet elıadás 

BTR 
4240 

   30/v/4    

SZBV 
Kora újkori fegyver- és 
hadtörténet szeminárium 

BTR 
4241 

    30/é/3   

SZBV 
Kora újkori fegyver- és 
hadtörténet szeminárium 

BTR 
4242 

    30/é/3   

SZBV 
Újkori és jelenkori 
egyetemes hadtörténet 
elıadás 

BTR 
4250 

    30/v/4   

SZBV 
Újkori és jelenkori 
egyetemes hadtörténet 
szeminárium 

BTR 
4251 

     30/é/3  

SZBV 
Újkori és jelenkori 
egyetemes hadtörténet 
szeminárium 

BTR 
4252 

     30/é/3  

SZBV 
Újkori és jelenkori magyar 
hadtörténet elıadás 

BTR 
4260 

    30/v/4   

SZBV 
Újkori és jelenkori magyar 
hadtörténet szeminárium 

BTR 
4261 

     30/é/3  

SZBV 
Újkori és jelenkori magyar 
hadtörténet szeminárium 

BTR 
4262 

     30/é/3  

 Összesítés: 
50 kr/ 

450 óra 
  

10 kr/ 
90 óra 

14 kr/ 
120 
óra 

14 kr/ 
120 
óra 

12 kr/ 
120 
óra 

 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
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ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek 

Összesítés 
2 3 4 5 

Összes óraszám 90 120 120 120 
Vizsgák száma 2 2 2 0 
Félévközi jegyek 
száma 

1 2 2 4 

Összes felkínált kredit 10 14 14 12 
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13.1.4 Politikai rendszerek specializáció történelem alapképzési szakos hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 

1 2 3 4 5 6 

SZBV 
Régiók és interetnikus 
kapcsolatok Kelet-
Európában elıadás 

BTR 
4420 

  30/v/4     

SZBV 
Régiók és interetnikus 
kapcsolatok Kelet-
Európában szeminárium 

BTR 
4421 

  30/é/3     

SZBV 
Régiók és interetnikus 
kapcsolatok Kelet-
Európában szeminárium 

BTR 
4422 

  30/é/3     

SZBV 
Etnikum- és 
kisebbségkutatás elıadás 

BTR 
4430 

   30/v/4    

SZBV 
Etnikum- és 
kisebbségkutatás 
szeminárium 

BTR 
4431 

   30/é/3    

SZBV 
Etnikum- és 
kisebbségkutatás 
szeminárium 

BTR 
4432 

   30/é/3    

SZBV Kremlinológia elıadás 
BTR 
4440 

    30/v/4   

SZBV Kremlinológia szeminárium 
BTR 
4441 

    30/é/3   

SZBV Kremlinológia szeminárium 
BTR 
4442 

    30/é/3   

SZBV Iszlám világ elıadás 
BTR 
4450 

     30/v/4  

SZBV Iszlám világ szeminárium 
BTR 
4451 

     30/é/3  

SZBV Iszlám világ szeminárium 
BTR 
4452 

     30/é/3  

SZBV 
Régiók Európán kívül 
elıadás 

BTR 
4460 

   30/v/4    

SZBV 
Régiók Európán kívül 
szeminárium 

BTR 
4461 

    30/é/3   

SZBV 
Régiók Európán kívül 
szeminárium 

BTR 
4462 

     30/é/3  

 Összesítés: 
50 kr/ 

450 óra 
  

10 kr/ 
90 óra 

14 kr/ 
120 
óra 

13 kr/ 
120 
óra 

13 kr/ 
120 
óra 

 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek 
Összesítés 

2 3 4 5 
Összes óraszám 90 120 120 120 
Vizsgák száma 1 2 1 1 
Félévközi jegyek 
száma 

2 2 3 3 

Összes felkínált kredit 10 14 13 13 
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13.1.5. Mintatanterv történelem minor szakos hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
 
 
 

Félévek* 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
Kódja 2. 3. 4. 5. 6. 

Alapozó modul 

K Bevezetés a 
történelemtudományba BTR 0011 -    30/é/2  

Összesítés: -    
2 kr / 
30 óra 

 

Törzsképzés 

K 
İstörténet és a civilizáció 
kezdetei az ókori Keleten: 
Ókori Kelet történelme elıadás 

BTR 1120 -    30/v/3  

K 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori Görögország 
elıadás 

BTR 1130 -  30/v/3    

K 
Klasszikus antikvitás 
történelme: Ókori Róma 
elıadás 

BTR 1210 - 30/v/3     

K 
Középkori egyetemes 
történelem 476-1000 elıadás 

BTR 2210 - 30/v/3     

K 
Középkori egyetemes 
történelem 1000-1492 elıadás 

BTR 2320 -  30/v/3    

K 
Középkori magyar történelem 
896-1301 elıadás 

BTR 2220 - 30/v/3     

K 
Középkori magyar történelem 
1301-1526 elıadás 

BTR 2310 -  30/v/3    

K 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1492-1648 elıadás 

BTR 2330 -  30/v/3    

K 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1648-1815 elıadás 

BTR 2420 -   30/v/3   

K 
Kora újkori magyar történelem 
1526-1790 elıadás 

BTR 2410 -   30/v/3   

K 
Újkori egyetemes történelem 
1815-1914 elıadás 

BTR 3520 -    30/v/3  

K 
Újkori magyar történelem 
1790-1867 elıadás 

BTR 3410 -   30/v/3   

K 
Újkori magyar történelem 
1867-1918 elıadás 

BTR 3510 -    30/v/3  

K 
Jelenkori egyetemes 
történelem 1920-2000 elıadás 

BTR 3610 -     30/v/3 

K 
Jelenkori magyar történelem 
1920-1945 elıadás 

BTR 3620 -     30/v/3 

K 
Jelenkori magyar történelem 
1945-2000 elıadás 

BTR 3630 -     30/v/3 

Összesítés: 
9 kr / 
90 óra 

12 kr / 
120 
óra 

9 kr / 
90 óra 

9 kr / 
90 óra 

9 kr / 
90 óra 
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Összesítés: 
50 kredit 
510 óra 

9 kr / 
90 
óra 

12 kr 
/ 120 
óra 

9 kr / 
90 
óra 

11 kr 
/ 120 
óra 

9 kr / 
90 
óra 

*A minor program a teljes képzésidı második félévétıl kezdhetı el, tehát az elsı tanév tavaszi 
félévében! 
 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
 

 
Félévek Összesítés 

2 3 4 5 6 
Összes óraszám 90 120 90 120 90 
Vizsgák száma 3 4 3 3 3 
Félévközi jegyek száma 0 0 0 1 0 
Összes felkínált kredit 9 12 9 11 9 
Javasolt kreditmennyiség 9 12 9 11 9 
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13.1.6. Történelem alapképzési szak tantárgytematikái 
 
 

BAA 0010 Filozófiatörténet 
Tantárgy felelıse: 

Vassányi Miklós 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Kendeffy Gábor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A kurzus elvégzése után a bölcsészhallgató képes lesz a nem-filozófia 
szakostól elvárható szinten megérteni egy európai filozófiai szöveget, 
rekonstruálni egy filozófiai érvelést, állást foglalni egy világnézeti 
vitában, helyesen használni alapvetı filozófiai és mővelıdéstörténeti 
fogalmakat. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Általános bevezetés az európai filozófiatörténetbe forráscentrikus, 
szövegértelmezı szemlélettel. Platóntól Heideggerig magyarázzuk a 
korszakalkotó szerzık legfontosabb szövegeibıl vett szemelvényeket, 
különös tekintettel az istenkérdésre. A legalapvetıbb filozófiai és 
logikai fogalmak magyarázatára külön hangsúlyt fektetünk. Az egyes 
szerzıket mindig elhelyezzük a korszak mővelıdéstörténeti-eszmetörténeti 
összefüggésében. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• 1. Platón, Állam, VI-VII. könyv 507b-511e és 514a-519e; Phaidrosz 245c-254c; Lakoma 208e-212a. 
In: Platón összes mővei. Ford. Devecseri G. et al. Budapest: Európa, 1984; II. kötet, 441-465. o. és 
744-755. o.; ill. I. kötet, 997-1000. o. 

• 2. Arisztotelész, Metafizika, XII. könyv/1., 6.-7. és 9.-10.; Nikomakhoszi Etika I. könyv/1-10. 
fejezetek és II. könyv/1-6. fejezetek. In: In Bugár I. szerk., Kozmikus teológia. Budapest: Kairosz, 
2000, 187-188., 194-199. és 203-208. o.; Arisztotelész, Nikomakhoszi etika. Ford. Szabó M. Budapest: 
Európa, 1992; 5-27. o., 39-54. o. 

• 3. Epikurosz, Levél Hérodotoszhoz (http://szabadbolcseszet.uni.hu/epikurosz/Epikurosz.pdf); Cicero, 
Scipio álma in: Cicero válogatott mővei. Válogatta Havas L. Budapest: Európa, 1987; 418-426. o.; 
Marcus Aurelius, Elmélkedések, IV. könyv in Sztoikus etikai antológia. Budapest: Gondolat, 1983, 60-
72. o. 

• 4. Plótinosz, „A három eredendı valóságról”, In Plótinosz, Az egyrıl, a szellemrıl és a lélekrıl. 
Válogatott filozófiai írások. (Ford. Horváth J. és Perczel I.) Budapest: Európa, 1986. 223-240. o.; 
Augustinus, Vallomások. (ford. Városi I.) Budapest: Gondolat, 1982, 277-317. o. (X. könyv) 

• 5. Órigenész, A princípiumokról. (Ford. Pesthy M. et al.), Budapest: Paulus Hungarus–Kairosz, 2003; 
I. kötet, 175-183.; Areopagita Dénes: Misztikus teológia, in: Az isteni és emberi természetrıl, 
Budapest: Atlantisz, 1994; II. kötet, 259-265. o. 

• 6. Aquinói Tamás, Summa theologiae – A teológia foglalata. Ford. Tudós-Takács J. Hely nélkül: 
Telosz Kiadó, 1994, 71-83., 327-331., 335-343. és 367-371. o. (I/2. quaestio, 2.-3. cikkely; I/12. 
quaestio 5.n cikkely; 7. és 13. cikkely). 

• 7. Dante, Isteni színjáték. Ford. Babits M. Hely nélkül: Szépirodalmi, 1986; 551-555. o.; Ficino, M. „A 
platonikus teológia összefoglalása.” in Platonikus írások. Ford. Vassányi M. Budapest: Szent István 
Társulat, 2003, 107-143. o. 

• 8. Descartes: Elmélkedések az elsı filozófiáról, Ford. Boros G. Budapest: Atlantisz, 1994; 25-43. o. és 
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79-108. o. 
• 9. Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, XIII. (Ford. Szemere S. Budapest: Akadémiai, 1978; 202-

227. és 278-301. o.) 
• 10. Locke: Értekezés az emberi értelemrıl, (Ford. Vassányi M. Budapest: Osiris, 1999); 107-113., 701-

714., 758-760. és 777-779., és 783-793. o. 
• 11. Kant: A vallás a puszta ész határain belül,(Ford. Vidrányi K.) Hely nélkül: Gondolat, 1974; 161-

169., 192-199., 237-255. és 304-312. o. 
• 12. Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérıl (részlet). 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BAA 0040 Könyvtárismeret 
Tantárgy felelıse: 

Bene Sándor 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Pénzes Szabolcs, 

Török Lajos, 
Szabó András 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Az elıadás olyan alapismereteket kíván közvetíteni, amelyek eligazítanak a valóságos és a digitális könyvek, 
valamint könyvtárak világában. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Csapodi, Cs., Tóth, A. és Vértesy, M. (1987): Magyar könyvtártörténet, Gondolat K.: Bp. 
• Madas, E. és Monok, I. (2003): A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektıl 1800-ig, 2., jav., bıv. 

kiad., Balassi K. – László és Tsa: Bp. 
• Funke, F. (2004): Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés, Osiris Kiadó: Bp. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 0020 Bevezetés a vallástörténetbe 
Tantárgy felelıse: 

Bubnó Hedvig 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Kopeczky Rita, 
Sárközy Miklós, 

Turcsán-Tóth 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az archaikus, nem tételes természeti vallások kialakulásának körülményei. Mítosz, rítus és a szakrális tárgyak 
(votum) és épületek. Animizmus, tabu, fétis, totemizmus képzetei a különbözı vallási rendszerekben. A görög 
vallás fejlıdése Homérosztól a kereszténység megjelenéséig. Az olymposi istenek ábrázolásai, attributumai és 
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feladatköreik. A római vallás kialakulása: numenek, funkció istenek. Etruszk és római hatások. Misztérium 
vallások megjelenése. A vallás társadalomtörténetének modern közelítésmódjai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Brandt, Juliane: A vallás társadalomtörténete.  In: Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): 
Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 

• Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I–III. Bp. 1994–1996. 
• Kerényi Károly: Görög mitológia. Bp. 1977. 
• Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Bp. 2002. 
• Köves-Zulauf, Th.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp. 1995. 
• Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Bp. 2006. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 0030 Bevezetés a muzeológiába 
Tantárgy felelıse: 

Várady Zoltán 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond, 

Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A múzeumok a történelem tárgyi forrásainak legfontosabb ırzési helyei. A tantárgy a múzeumi győjtemények 
kialakulásának, történetének rövid áttekintése után bevezetést ad a múzeumokban folyó szakmai-tudományos 
tevékenység megismeréséhez. A múzeumi munka legfontosabb fázisai: győjtés, nyilvántartás, leltározás, 
raktározás, restaurálás, mőtárgyvédelem, tudományos feldolgozás, kiállítás-rendezés, közönségszolgálat, 
múzeumpedagógia. Sorra vesszük a győjtemények különbözı típusait, megismerkedünk az ott folyó munka 
mindennapi gyakorlatával, látogatást teszünk néhány jelentıs, országos múzeumban. A hallgatók betekintést 
kapnak a muzeológiai módszerek alkalmazásába (pl. kiállítások tervezése, életmódkutatás). 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bodó Sándor: A múzeumok világa az ezredfordulón. In: Baán L. (szerk.): Magyarország kultúrája 
az ezredfordulón. Bp. 1997. 

• Entz Géza: Muzeológia – mőemlékvédelem – restaurálás. Bp. 1975. 
• Fejıs Imre: A Magyar Nemzeti Múzeum története 1802–1847, 1848–1944. Folia Archaeologica 16 

(1964) 267–281.; 17 (1965) 285–301. 
• Hatos Pál: Reformáció és történeti hagyomány. Bp. 2001. 
• Korek József: A Magyar Nemzeti Múzeum története 1945–1964. Folia Archaeologica 17 (1965) 

303–330. 
• Korek József: Győjtemények, múzeumok, muzeológia. Bp. 1976. 
• Korek József: A muzeológia alapjai. Bp. 1988. 
• Kıfalvi Tamás – Mészáros Márta – Ónodi Márta: Közgyőjteményi ismeretek. Bp. 2007. 
• Magyar múzeumi arcképcsarnok. Fıszerk.: Bodó Sándor – Viga Gyula. Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 0010 Bevezetés a néprajzba 

Tantárgy felelıse: 
Ö. Kovács József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
V. Kerezsi Ágnes 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a történelem egyik rokontudományába, a néprajzba vezeti be a hallgatókat. Az egyetemes néprajz 
alapvetı fogalmainak (nép, etnikai tudat, anyagi és szellemi kultúra, hagyomány, innováció stb.) tisztázása 
után megismerkedünk az etnológiai kutatások történetével, elméleteivel és eredményeivel. A népek 
hagyományos gazdasági és kulturális típusainak (vadászok, halászok, győjtögetık, ekés és kapás földmővelık) 
bemutatása során a finnugor népek életére és néprajzára vonatkozó legalapvetıbb ismeretanyagot is 
elsajátíthatják a hallgatók. Az európai összefüggések mellett a kelet-közép-európai sajátosságokkal és a 
szomszédnépi kapcsolatokkal is foglalkozunk. Az európai közkultúrát, népi kultúrát, életformát történeti 
produktumként, történeti forrásbázisként ismerjük meg. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Fél Edit – Hofer Tamás: ,,Mi korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Bp. 2010. 
• Hoffmann Tamás: Európai parasztok. I.–II. Bp. 1998–2001. 
• Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, 2004. 
• Keményfi Róbert: Társadalomtörténet és néprajz. In: Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
• Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú P. Bp. 1975. 
• Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Bp. 1990. 
• Vizimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokonnépek élete és mőveltsége körébıl. Szerk.: Gulya 

János. Bp. 1975. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 0021 – Bevezetés a történeti földrajzba 
Tantárgy felelıse: 

Balaton Petra 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra,  
Bognár Zalán, 
Turcsán-Tóth 

Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A történész képzés keretében az egyik legfontosabb, kötelezı segédtudományi stúdium a történeti földrajz, 
amely jellegzetes határterülete a történelem- és a földrajztudománynak. E tudományterület definiálása után a 
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hallgatók megismerkednek a történeti földrajz irányzataival, legjelentısebb képviselıivel, kutatási 
módszereivel. Vázlatosan ismertetjük Európa történeti földrajzát. Részletesen foglalkozunk a Kárpát-medence 
hegy- és vízrajzával, földrajzi és néprajzi tájaival, közigazgatás történetével (vármegyék, kiváltságos területek, 
katonai közigazgatás), a gazdaságtörténet földrajzi összefüggéseivel, a fı etnikai, településtörténeti és 
demográfiai változásokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig. (História Könyvtár. 
Monográfiák 9/I.) Bp. 1997. 

• Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. I–III. Bp. 1996.  
• Csánki Dezsı: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III, V. Bp. 1890–1913. 

(CD-ROM: Arcanum 2002.) 
• Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp. 1990. 
• Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp. 1963–1998. 
• Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1978. 
• Lelkes György: Magyar helységnév azonosító szótár. Baja, 1998. 
• Ördög Ferenc: Helynévmutató Csánki Dezsı történelmi földrajzához. Bp. 2002. 
• Pounds, Norman J. G.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
• Tímár Lajos: Történeti földrajz és társadalomtörténet. In: Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 0012 Régészeti alapfogalmak 

Tantárgy felelıse: 
F. Romhányi Beatrix 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Gálffy László,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a történelem rokontudománya, a tárgyi forrásokkal foglalkozó régészet kutatási módszereivel és 
legfontosabb szakterületeivel ismerteti meg a hallgatókat. A régészettudomány elızményeiként 
megismerkedünk a régészeti győjtés történetével, a legjelentısebb régészeti győjtemények létrejöttével, majd a 
nemzetközi és a magyar régészet legjelentısebb tudománytörténeti alakjaival. A legfontosabb régészeti 
fogalmak tisztázása után tematikus csoportosításban vesszük sorra a modern régészeti kutatás szakterületeit: 
lelıhely felderítés, településfeltárás, temetıásatás, építészeti emlékek kutatása, városi régészet, archeometria, 
környezeti régészet, kormeghatározási módszerek, régészeti idırend és régészeti kultúrák a Kárpát-
medencében. Megismerkedünk a kulturális örökségvédelem magyarországi intézményeivel és törvényeivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Aitken, M. J.: Fizika és régészet. Bp. 1982. 
• Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk.: Visy Zsolt, Nagy Mihály, B. Kiss Zsuzsa. Bp. 2003. 
• Ilon Gábor – Ughy István: Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe. Szombathely, 1996. 
• Piggott, Stuart: Az európai civilizáció kezdetei. Bp. 1987. 
• Renfrew, Colin: A civilizáció elıtt. A radiokarbon-forradalom és Európa ıstörténete. Bp. 1995. 
• Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Bp. 1999. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 0013 Bevezetés mővelıdéstörténetbe 
Tantárgy felelıse: 

Semsey Viktória 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig,  

Csoma Zsigmond,  
Ö. Kovács József, 
Semsey Viktória 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a magyar mővelıdéstörténet tudománytörténetének rövid bemutatása mellett foglalkozik a kutatás 
módszertani kérdéseivel is. Áttekintjük a magyar mővelıdéstörténet legfontosabb emlékeit a magyar ıstörténet 
korától kezdve, a honfoglalás kori, a középkori, a kora újkori emlékeken keresztül, foglalkozunk a keletrıl 
hozott hagyományok kérdésével, valamint az európai környezet kulturális hatásaival. A reformációtól kezdve a 
polgárosodás, az európai eszmeáramlatok kérdéskörét is tárgyaljuk. Egyetemünk jellegének megfelelıen 
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kiemelten foglalkozunk a protestantizmus hatásával, a református mővelıdéstörténet jelentıs személyiségeinek 
munkásságával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, 
irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 

• Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985. 

• Dideriks, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társdalomtól a 
gondoskodó államig. Bp. 1995. 

• Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1967, 1978. 
• Domanovszky Sándor: Magyar mővelıdéstörténet. I–IV. Szekszárd, 1990. (reprint) 
• Endrei Walter: Patyolat és posztó. Bp. 1989. 
• Kosáry Domokos: Mővelıdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 
• Magyar Kódex. Magyarország mővelıdéstörténete. 1-6. Bp. 1999–2001. 
• Magyar mővelıdéstörténet. Szerk.: Kósa László. Bp. 2003. 
• Mészáros István. Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Bp. 1981. 
• Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás. I–III. Bp. 1986. (Reprint) 
• Régi magyar öltözködés. Viseletek dokumentumok és források tükrében. Összeáll., bev., jegyzetek: 

Mojzsis Dóra. Bp. 1988. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 0011 Bevezetés a történelemtudományba 
Tantárgy felelıse: 

Balaton Petra 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
v 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra, 

Dusnoki József,  
Semsey Viktória,  

Turcsán-Tóth 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy a történész és a történelem tanári képzés alapismereteit közvetíti.  
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Rövid historiográfiai áttekintés után bevezeti a hallgatókat a történettudomány elméleti, módszertani 
kérdéseibe és a történészi munka gyakorlatába. Megismerkedünk a történeti források különbözı típusaival, a 
forrásanyag lelıhelyeivel, a legfontosabb kézikönyvekkel és folyóiratokkal és a forráskritika módszereivel. A 
hallgatók elsajátítják a kutatómunkához szükséges alapvetı ismereteket. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bertényi Iván (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp. 1998. 
• Bloch, Marc: A történész mestersége. Bp. 1996. 
• Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
• Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
• Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 1995. 
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• Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Bp. 1983. 
• Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. 1–2. Bp. 2000–

2003. 
• Kristó Gyula: Magyar historiográfia. Bp. 2002. 
• Romsics Ignác: A történész mestersége. Rubicon 2003. 6. szám. 

Ajánlott irodalom: 
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BTR 0017 Latin I. 

Tantárgy felelıse: 
Csízy Katalin 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin, 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Imregh Mónika, 
Rajhona Flóra,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy feladata a latin nyelvi alapismeretek (declinatiok, coniugatiok, mondattani alapismeretek) 
elsajátítása annak érdekében, hogy a történész hallgatók képesek legyenek eredeti latin nyelvő forrásszövegek 
olvasására és értelmezésére. A tanagyagot a hallgatók 10-12 fıs csoportokban, sok gyakorlattal sajátítják el. A 
nyelvoktatás mellett a tantárgy célja az antik kultúra (irodalom, mővészet) és történelem alapjainak 
megismertetése is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv. (Tanuljunk nyelveket). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp. 

• Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv. (Tanuljunk nyelveket). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp. 

• Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. 
• Az antik Róma napjai Szerk: Gulyás Istvánné. Tankönyvkiadó, Bp. 1984. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 1110 İstörténet és a civilizáció kezdetei az ókori Keleten – İstörténet 
Tantárgy felelıse: 
Fábián Zoltán Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán Imre, 

Mester Zsolt 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ıstörténet, vagyis az írásbeliség elıtti történelem a nem írott forrásokra támaszkodik (geológia, 
paleoökológia, régészet, antropológia). A hallgatók betekintést nyerhetnek az egyes forráscsoportok vizsgálati 
módszereibe, valamint abba, milyen kérdéseket és hogyan képesek megválaszolni. 
A tantárgy az ókori Keleten létrejött korai civilizációkkal foglalkozik: az ókori Egyiptom és a tágabb 
értelemben vett Mezopotámia korai magas-kultúráinak létrejöttével és történetével a Kr.e. 1. évezred második 
feléig. A kronológia, eseménytörténet, a történeti topográfia, a társadalom- és vallástörténet fıbb kérdései 
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mellett a hallgatók a vallás- és mővelıdéstörténeti folyamatokról is vázlatos képet kapnak. Megismerik az 
egyes korszakok legfontosabb írásos és tárgyi forráscsoportjait, azok értelmezési lehetıségeit, illetve a 
kutatástörténet jelentısebb fordulópontjait és összefüggéseit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Gábori Miklós.: A régibb kıkor Magyarországon. In Bartha A. (szerk.): Magyarország története I/1. 

Elızmények és magyar történet 1242-ig. Bp. 1984. 
• Gáboriné Csánk Vera: Az ısember Magyarországon. Bp. 1980. 
• Gyenis Gy.: Humánbiológia. A hominidák evolúciója.  Bp. 2001. 
• Harmatta J. (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomatia. Bp. 1964 (és késıbbi kiadások) 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1979, 1993,2 1998.3 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 1970, 19832 
• Kuhrt, A.: Az ókori Közel-Kelet. [Piliscsaba] 2005. 
• Leakey, R. E. – Lewin, R.: Fajunk eredete. Bp. 1986. 
• Leakey, R.: Az emberiség eredete. (Világ–Egyetem). Bp. 1995. 
• Leroi-Gourhan, A.: Az ıstörténet kultuszai. Bp. 1985. 
• Molnár B.: A Föld és az élet fejlıdése. Bp. 1990. 
• Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp. 1983. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Postgate, N.: Az elsı birodalmak. Bp. 1985. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998. 
• Waechter, J.: Az ember ıstörténete. Bp. 1988. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 1120 İstörténet és a civilizáció kezdetei az ókori Keleten – Ókori Kelet 
Tantárgy felelıse: 
Fábián Zoltán Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán Imre, 

Mester Zsolt 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ıstörténet, vagyis az írásbeliség elıtti történelem a nem írott forrásokra támaszkodik (geológia, 
paleoökológia, régészet, antropológia). A hallgatók betekintést nyerhetnek az egyes forráscsoportok vizsgálati 
módszereibe, valamint abba, milyen kérdéseket és hogyan képesek megválaszolni. 
A tantárgy az ókori Keleten létrejött korai civilizációkkal foglalkozik: az ókori Egyiptom és a tágabb 
értelemben vett Mezopotámia korai magas-kultúráinak létrejöttével és történetével a Kr.e. 1. évezred második 
feléig. A kronológia, eseménytörténet, a történeti topográfia, a társadalom- és vallástörténet fıbb kérdései 
mellett a hallgatók a vallás- és mővelıdéstörténeti folyamatokról is vázlatos képet kapnak. Megismerik az 
egyes korszakok legfontosabb írásos és tárgyi forráscsoportjait, azok értelmezési lehetıségeit, illetve a 
kutatástörténet jelentısebb fordulópontjait és összefüggéseit. 



 

| 1501 | 

 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Gábori Miklós.: A régibb kıkor Magyarországon. In Bartha A. (szerk.): Magyarország története I/1. 

Elızmények és magyar történet 1242-ig. Bp. 1984. 
• Gáboriné Csánk Vera: Az ısember Magyarországon. Bp. 1980. 
• Gyenis Gy.: Humánbiológia. A hominidák evolúciója.  Bp. 2001. 
• Harmatta J. (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomatia. Bp. 1964 (és késıbbi kiadások) 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1979, 1993,2 1998.3 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 1970, 19832 
• Kuhrt, A.: Az ókori Közel-Kelet. [Piliscsaba] 2005. 
• Leakey, R. E. – Lewin, R.: Fajunk eredete. Bp. 1986. 
• Leakey, R.: Az emberiség eredete. (Világ–Egyetem). Bp. 1995. 
• Leroi-Gourhan, A.: Az ıstörténet kultuszai. Bp. 1985. 
• Molnár B.: A Föld és az élet fejlıdése. Bp. 1990. 
• Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp. 1983. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Postgate, N.: Az elsı birodalmak. Bp. 1985. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998. 
• Waechter, J.: Az ember ıstörténete. Bp. 1988. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 1121 İstörténet és a civilizáció kezdetei az ókori Keleten  
Tantárgy felelıse: 
Fábián Zoltán Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán Imre, 

Mester Zsolt 

Tantárgy besorolása: 
 

Kötelezı választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ıstörténet, vagyis az írásbeliség elıtti történelem a nem írott forrásokra támaszkodik (geológia, 
paleoökológia, régészet, antropológia). A hallgatók betekintést nyerhetnek az egyes forráscsoportok vizsgálati 
módszereibe, valamint abba, milyen kérdéseket és hogyan képesek megválaszolni. 
A tantárgy az ókori Keleten létrejött korai civilizációkkal foglalkozik: az ókori Egyiptom és a tágabb 
értelemben vett Mezopotámia korai magas-kultúráinak létrejöttével és történetével a Kr.e. 1. évezred második 
feléig. A kronológia, eseménytörténet, a történeti topográfia, a társadalom- és vallástörténet fıbb kérdései 
mellett a hallgatók a vallás- és mővelıdéstörténeti folyamatokról is vázlatos képet kapnak. Megismerik az 
egyes korszakok legfontosabb írásos és tárgyi forráscsoportjait, azok értelmezési lehetıségeit, illetve a 
kutatástörténet jelentısebb fordulópontjait és összefüggéseit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
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• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Gábori Miklós.: A régibb kıkor Magyarországon. In Bartha A. (szerk.): Magyarország története I/1. 

Elızmények és magyar történet 1242-ig. Bp. 1984. 
• Gáboriné Csánk Vera: Az ısember Magyarországon. Bp. 1980. 
• Gyenis Gy.: Humánbiológia. A hominidák evolúciója.  Bp. 2001. 
• Harmatta J. (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomatia. Bp. 1964 (és késıbbi kiadások) 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1979, 1993,2 1998.3 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 1970, 19832 
• Kuhrt, A.: Az ókori Közel-Kelet. [Piliscsaba] 2005. 
• Leakey, R. E. – Lewin, R.: Fajunk eredete. Bp. 1986. 
• Leakey, R.: Az emberiség eredete. (Világ–Egyetem). Bp. 1995. 
• Leroi-Gourhan, A.: Az ıstörténet kultuszai. Bp. 1985. 
• Molnár B.: A Föld és az élet fejlıdése. Bp. 1990. 
• Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp. 1983. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Postgate, N.: Az elsı birodalmak. Bp. 1985. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998. 
• Waechter, J.: Az ember ıstörténete. Bp. 1988. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

 BTR 1130 Klasszikus antikvitás történelme – Ókori Görögország története 
Tantárgy felelıse: 
Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin,  
Fehér Bence,  
Imregh Monika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az antik, görög és római történelem és kultúra megismertetése az archaikus kortól a Nyugat-
Római Birodalom bukásáig. A krétai-mükénéi civilizáció. A polisz rendszer kialakulása, ezen belül az athéni 
és spártai állam- berendezkedés összehasonlítása. A perzsa háborúk és a peloponnészoszi háború egyes 
szakaszai, a háborúk gazdasági és társadalmi következményei. A spártai hegemónia és a thébai hatalmi 
törekvések kudarca után, a felemelkedı makedón állam uralkodói megteremtik a görög egységet. A 
városállamoktól a hellenisztikus monarchiákig, ezen események politikai, katonai, gazdasági és kulturális 
következményei az összeomlásig, a római expanziós törekvések lezárásáig. 
Itália ıstörténete Róma alapításáig. Róma a királyok korában. A római társadalom és gazdaság a köztársaság 
idején. Róma háborúi: Itália meghódítása, a római hegemónia kiterjesztése a Földközi-tenger keleti és nyugati 
medencéjére. A köztársaság végjátéka, a polgárháborúk kora. Augustus és utódainak politikai és katonai 
koncepciói. A principátus és dominátus társadalmi és gazdasági viszonyai, a Birodalom provinciáinak eltérı 
fejlıdése. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével 
dolgozzák fel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
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Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 
• Boardman, J.–Griffin, J.–Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Bp. 1996.  
• Borzsák I. (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Bp. 1960. 
• Borzsák I. (szerk.): Római történeti chrestomathia Bp. 1963. 
• Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza. Bp. 1991. 
• Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma. Bp. 1992. 
• Havas L.–Hegyi W. Gy.–Szabó E.: Római történelem. Bp. 2007. 
• Hegyi D.–Kertész I.–Németh Gy.–Sarkady J.: Görög történelem – a kezdetektıl Kr. e. 30-ig. Bp. 

1999.  
• Hood, S.: A minószi Kréta. Bp. 1983.  
• Johnston, A.: Az archaikus Görögország. (A múlt születése) Bp. 1984.  
• Levi, P.: A görög világ atlasza. Bp. 1994.  
• Németh Gy. (szerk.): Görög történelem. Szöveggyőjtemény, Bp. 1996.  
• Németh Gy.: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és kora klasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Bp. 1999. 
• Reich, J.: Az ısi Itália. (A múlt születése) Bp. 1987. 
• Ritoók Zs.–Sarkady J.– Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984, 2005.  
• Swiederkowna, A.: A hellenizmus kultúrája. Bp. 1981.  
• Warren, P.: Az égei civilizáció. (A múlt születése) Bp. 1989. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

BTR 1131 Klasszikus antikvitás történelme – Ókori Görögország története 
Tantárgy felelıse: 
Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin,  
Fehér Bence,  
Imregh Monika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az antik, görög és római történelem és kultúra megismertetése az archaikus kortól a Nyugat-
Római Birodalom bukásáig. A krétai-mükénéi civilizáció. A polisz rendszer kialakulása, ezen belül az athéni 
és spártai állam- berendezkedés összehasonlítása. A perzsa háborúk és a peloponnészoszi háború egyes 
szakaszai, a háborúk gazdasági és társadalmi következményei. A spártai hegemónia és a thébai hatalmi 
törekvések kudarca után, a felemelkedı makedón állam uralkodói megteremtik a görög egységet. A 
városállamoktól a hellenisztikus monarchiákig, ezen események politikai, katonai, gazdasági és kulturális 
következményei az összeomlásig, a római expanziós törekvések lezárásáig. 
Itália ıstörténete Róma alapításáig. Róma a királyok korában. A római társadalom és gazdaság a köztársaság 
idején. Róma háborúi: Itália meghódítása, a római hegemónia kiterjesztése a Földközi-tenger keleti és nyugati 
medencéjére. A köztársaság végjátéka, a polgárháborúk kora. Augustus és utódainak politikai és katonai 
koncepciói. A principátus és dominátus társadalmi és gazdasági viszonyai, a Birodalom provinciáinak eltérı 
fejlıdése. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével 
dolgozzák fel. 



 

| 1504 | 

 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 
• Boardman, J.–Griffin, J.–Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Bp. 1996.  
• Borzsák I. (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Bp. 1960. 
• Borzsák I. (szerk.): Római történeti chrestomathia Bp. 1963. 
• Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza. Bp. 1991. 
• Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma. Bp. 1992. 
• Havas L.–Hegyi W. Gy.–Szabó E.: Római történelem. Bp. 2007. 
• Hegyi D.–Kertész I.–Németh Gy.–Sarkady J.: Görög történelem – a kezdetektıl Kr. e. 30-ig. Bp. 

1999.  
• Hood, S.: A minószi Kréta. Bp. 1983.  
• Johnston, A.: Az archaikus Görögország. (A múlt születése) Bp. 1984.  
• Levi, P.: A görög világ atlasza. Bp. 1994.  
• Németh Gy. (szerk.): Görög történelem. Szöveggyőjtemény, Bp. 1996.  
• Németh Gy.: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és kora klasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Bp. 1999. 
• Reich, J.: Az ısi Itália. (A múlt születése) Bp. 1987. 
• Ritoók Zs.–Sarkady J.– Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984, 2005.  
• Swiederkowna, A.: A hellenizmus kultúrája. Bp. 1981.  
• Warren, P.: Az égei civilizáció. (A múlt születése) Bp. 1989. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 0023 Bevezetés a néprajzba 

Tantárgy felelıse: 
Ö. Kovács József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a történelem egyik rokontudományába, a néprajzba vezeti be a hallgatókat. Az egyetemes néprajz 
alapvetı fogalmainak (nép, etnikai tudat, anyagi és szellemi kultúra, hagyomány, innováció stb.) tisztázása 
után megismerkedünk az etnológiai kutatások történetével, elméleteivel és eredményeivel. A népek 
hagyományos gazdasági és kulturális típusainak (vadászok, halászok, győjtögetık, ekés és kapás földmővelık) 
bemutatása során a finnugor népek életére és néprajzára vonatkozó legalapvetıbb ismeretanyagot is 
elsajátíthatják a hallgatók. Az európai összefüggések mellett a kelet-közép-európai sajátosságokkal és a 
szomszédnépi kapcsolatokkal is foglalkozunk. Az európai közkultúrát, népi kultúrát, életformát történeti 
produktumként, történeti forrásbázisként ismerjük meg. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Fél Edit – Hofer Tamás: ,,Mi korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Bp. 2010. 
• Hoffmann Tamás: Európai parasztok. I.–II. Bp. 1998–2001. 
• Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, 2004. 
• Keményfi Róbert: Társadalomtörténet és néprajz. In: Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
• Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú P. Bp. 1975. 
• Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Bp. 1990. 
• Vizimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokonnépek élete és mőveltsége körébıl. Szerk.: Gulya 

János. Bp. 1975. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 0022 Levéltári alapismeretek 
Tantárgy felelıse: 

Dusnoki József 
Féléves óraszám: 

N: 15 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin, 
Dusnoki József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy bevezeti a hallgatókat a történeti kutatásokhoz szükséges levéltári alapismeretekbe. Bemutatja a 
levéltár intézményét, a levéltárak kialakulásának történetét és az írásbeliség fejlıdését, ismerteti a fontosabb 
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külföldi levéltárakat és a magyar levéltári hálózatot, áttekintést nyújtva a levéltártörténetrıl is. Tájékoztatót ad 
az ország legjelentısebb levéltáraiban ırzött történeti forrásanyag jellegérıl, összetételérıl. Megismerteti a 
levéltári iratanyag feldolgozását, a segédleteket, végül az irattani, kormányzattörténeti és digitalizálással 
kapcsolatos tudnivalókat. A tantárgyi programhoz levéltár-látogatások is kapcsolódnak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bertényi Iván (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp. 1998. 
• Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár Mohács elıtti győjteményei 1882–1982. Levéltári 

Közlemények 53 (1982). 
• Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Bp. 1970. 
• Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 2. 

Országos jellegő levéltárak és forrásközlések. Bp. 2003. 
• Kıfalvi Tamás – Mészáros Márta – Ónodi Márta: Közgyőjteményi ismeretek. Bp. 2007. 
• Levéltári ismeretek. I–II. Bp. 1998. 
• Magyarország levéltárai. Bp. 1983. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 0017 Latin II. 
Tantárgy felelıse: 

Csízy Katalin 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin, 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Imregh Mónika, 
Rajhona Flóra,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy feladata a latin nyelvi alapismeretek (declinatiok, coniugatiok, mondattani alapismeretek) 
elsajátítása annak érdekében, hogy a történész hallgatók képesek legyenek eredeti latin nyelvő forrásszövegek 
olvasására és értelmezésére. A tanagyagot a hallgatók 10-12 fıs csoportokban, sok gyakorlattal sajátítják el. A 
nyelvoktatás mellett a tantárgy célja az antik kultúra (irodalom, mővészet) és történelem alapjainak 
megismertetése is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv. (Tanuljunk nyelveket). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp. 

• Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv. (Tanuljunk nyelveket). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp. 

• Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. 
• Az antik Róma napjai Szerk: Gulyás Istvánné. Tankönyvkiadó, Bp. 1984. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 1210 Klasszikus antikvitás történelme – Ókori Róma története 

Tantárgy felelıse: 
Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin,  
Fehér Bence,  
Imregh Monika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az antik, görög és római történelem és kultúra megismertetése az archaikus kortól a Nyugat-
Római Birodalom bukásáig. A krétai-mükénéi civilizáció. A polisz rendszer kialakulása, ezen belül az athéni 
és spártai állam- berendezkedés összehasonlítása. A perzsa háborúk és a peloponnészoszi háború egyes 
szakaszai, a háborúk gazdasági és társadalmi következményei. A spártai hegemónia és a thébai hatalmi 
törekvések kudarca után, a felemelkedı makedón állam uralkodói megteremtik a görög egységet. A 
városállamoktól a hellenisztikus monarchiákig, ezen események politikai, katonai, gazdasági és kulturális 
következményei az összeomlásig, a római expanziós törekvések lezárásáig. 
Itália ıstörténete Róma alapításáig. Róma a királyok korában. A római társadalom és gazdaság a köztársaság 
idején. Róma háborúi: Itália meghódítása, a római hegemónia kiterjesztése a Földközi-tenger keleti és nyugati 
medencéjére. A köztársaság végjátéka, a polgárháborúk kora. Augustus és utódainak politikai és katonai 
koncepciói. A principátus és dominátus társadalmi és gazdasági viszonyai, a Birodalom provinciáinak eltérı 
fejlıdése. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével 
dolgozzák fel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 
• Boardman, J.–Griffin, J.–Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Bp. 1996.  
• Borzsák I. (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Bp. 1960. 
• Borzsák I. (szerk.): Római történeti chrestomathia Bp. 1963. 
• Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza. Bp. 1991. 
• Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma. Bp. 1992. 
• Havas L.–Hegyi W. Gy.–Szabó E.: Római történelem. Bp. 2007. 
• Hegyi D.–Kertész I.–Németh Gy.–Sarkady J.: Görög történelem – a kezdetektıl Kr. e. 30-ig. Bp. 

1999.  
• Hood, S.: A minószi Kréta. Bp. 1983.  
• Johnston, A.: Az archaikus Görögország. (A múlt születése) Bp. 1984.  
• Levi, P.: A görög világ atlasza. Bp. 1994.  
• Németh Gy. (szerk.): Görög történelem. Szöveggyőjtemény, Bp. 1996.  
• Németh Gy.: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és kora klasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Bp. 1999. 
• Reich, J.: Az ısi Itália. (A múlt születése) Bp. 1987. 
• Ritoók Zs.–Sarkady J.– Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984, 2005.  
• Swiederkowna, A.: A hellenizmus kultúrája. Bp. 1981.  
• Warren, P.: Az égei civilizáció. (A múlt születése) Bp. 1989. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 1211 Klasszikus antikvitás történelme – Ókori Róma története 

Tantárgy felelıse: 
Fehér Bence 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Csizy Katalin,  
Fehér Bence,  
Imregh Monika 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

 
 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az antik, görög és római történelem és kultúra megismertetése az archaikus kortól a Nyugat-
Római Birodalom bukásáig. A krétai-mükénéi civilizáció. A polisz rendszer kialakulása, ezen belül az athéni 
és spártai állam- berendezkedés összehasonlítása. A perzsa háborúk és a peloponnészoszi háború egyes 
szakaszai, a háborúk gazdasági és társadalmi következményei. A spártai hegemónia és a thébai hatalmi 
törekvések kudarca után, a felemelkedı makedón állam uralkodói megteremtik a görög egységet. A 
városállamoktól a hellenisztikus monarchiákig, ezen események politikai, katonai, gazdasági és kulturális 
következményei az összeomlásig, a római expanziós törekvések lezárásáig. 
Itália ıstörténete Róma alapításáig. Róma a királyok korában. A római társadalom és gazdaság a köztársaság 
idején. Róma háborúi: Itália meghódítása, a római hegemónia kiterjesztése a Földközi-tenger keleti és nyugati 
medencéjére. A köztársaság végjátéka, a polgárháborúk kora. Augustus és utódainak politikai és katonai 
koncepciói. A principátus és dominátus társadalmi és gazdasági viszonyai, a Birodalom provinciáinak eltérı 
fejlıdése. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével 
dolgozzák fel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 
• Boardman, J.–Griffin, J.–Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Bp. 1996.  
• Borzsák I. (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Bp. 1960. 
• Borzsák I. (szerk.): Római történeti chrestomathia Bp. 1963. 
• Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza. Bp. 1991. 
• Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma. Bp. 1992. 
• Havas L.–Hegyi W. Gy.–Szabó E.: Római történelem. Bp. 2007. 
• Hegyi D.–Kertész I.–Németh Gy.–Sarkady J.: Görög történelem – a kezdetektıl Kr. e. 30-ig. Bp. 

1999.  
• Hood, S.: A minószi Kréta. Bp. 1983.  
• Johnston, A.: Az archaikus Görögország. (A múlt születése) Bp. 1984.  
• Levi, P.: A görög világ atlasza. Bp. 1994.  
• Németh Gy. (szerk.): Görög történelem. Szöveggyőjtemény, Bp. 1996.  
• Németh Gy.: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és kora klasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Bp. 1999. 
• Reich, J.: Az ısi Itália. (A múlt születése) Bp. 1987. 
• Ritoók Zs.–Sarkady J.– Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984, 2005.  
• Swiederkowna, A.: A hellenizmus kultúrája. Bp. 1981.  
• Warren, P.: Az égei civilizáció. (A múlt születése) Bp. 1989. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 2210 Középkori egyetemes történelem 476-1000 

Tantárgy felelıse: 
Bubnó Hedvig 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig, 
Gálffy László, 

Hidán Csaba László, 
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a 4. századtól 1492-ig kíséri végig Európa történetét, a források segítségével. Az 1000 elıtti korai 
idıszakban elsısorban a nyugat-európai térség, a Római Birodalom helyét elfoglaló népek és királyságok, az 
európai kereszténység kibontakozása, valamint a politikatörténet mellett az egyház- és mővelıdéstörténeti 
kérdések állnak a közép-pontban. Kitérünk Bizánc történetére és az iszlám terjeszkedés problémájára. 
Részletesen tárgyaljuk a Karoling-kor szerepét az állam- és egyházszervezésben, a kultúrában. A 11–13. 
században az ugrásszerő agrotechnikai, ipari, demográfiai fejlıdés következtében a városok és a kereskedelem 
is gyors fejlıdésnek indult. Nagyfokú centralizáció (Anglia, Franciaország), a keresztény Európa fölötti 
hegemóniára törekvés (pápaság és császárság küzdelme) tapasztalható. Kelet- és Észak-Európában új 
keresztény államok jelennek meg. A korszak végén a nyugat-európai feudális társadalom és gazdaság fejlıdése 
során, elsısorban politikai, vallási és demográfiai téren válságjelek is mutatkoztak. A világszemlélet és 
gondolkodásmód megváltozását a reneszánsz tudomány és mővészet eredményein tanulmányozhatjuk. Az 
elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével dolgozzák fel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Angenendt, A.: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig. Bp. 2008. 
• Angi et al.: Európa a kora középkorban (3-11. sz.). Debrecen, 1997. 
• Benke József: Az arabok története. Bp. 1987. 
• Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Bp. 1993. 
• Brown, Peter: Az európai kereszténység kialakulása, 200–1000. Bp. 1999. 
• Dixon, Philip: Britek, frankok, vikingek. Bp. 1976. 
• Font Márta, Oroszország, Ukrajna, Rusz. Bp.–Pécs, 1998. 
• Hajnóczi Gábor (szerk.): A reneszánsz mővészet történetének olvasókönyve. Bp. 2004. 
• Huizinga, Johan, A középkor alkonya. Bp. 1978. 
• Katus László: A középkor története. Egyetemi tankönyv. Bp. 2001. 
• Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve. A középkor. I–II. Bp. 2004. 
• Krónikások, krónikák I-II., Szerk.: Mezey László. Bp. 1960. 
• Le Goff, J.: Assisi Szent Ferenc. Európa, Bp. 2002.  
• Marosi Ernı (szerk.): A középkori mővészet történetének olvasókönyve. Bp. 1997. 
• Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Bp. 1989. 
• Mezey László: „Virágok virága”. In: Deákság és Európa. Bp. 1979. 
• Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam története. Bp. 2001. 
• Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debrecen, 1997.  
• Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp. 1983.  
• Pounds, Normann J. G.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
• Redl Károly (szerk.): Az égi és a földi széprıl. Bp. 1988.  
• Runciman, S.: A keresztes hadjáratok története. Bp. 1999. 
• Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyőjtemény. Bp. 1999. 
• Váczy Péter: A középkor története. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1936. 
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Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 2211 Középkori egyetemes történelem 476-1000 
Tantárgy felelıse: 

Bubnó Hedvig 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig, 
Gálffy László, 

Hidán Csaba László, 
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a 4. századtól 1492-ig kíséri végig Európa történetét, a források segítségével. Az 1000 elıtti korai 
idıszakban elsısorban a nyugat-európai térség, a Római Birodalom helyét elfoglaló népek és királyságok, az 
európai kereszténység kibontakozása, valamint a politikatörténet mellett az egyház- és mővelıdéstörténeti 
kérdések állnak a közép-pontban. Kitérünk Bizánc történetére és az iszlám terjeszkedés problémájára. 
Részletesen tárgyaljuk a Karoling-kor szerepét az állam- és egyházszervezésben, a kultúrában. A 11–13. 
században az ugrásszerő agrotechnikai, ipari, demográfiai fejlıdés következtében a városok és a kereskedelem 
is gyors fejlıdésnek indult. Nagyfokú centralizáció (Anglia, Franciaország), a keresztény Európa fölötti 
hegemóniára törekvés (pápaság és császárság küzdelme) tapasztalható. Kelet- és Észak-Európában új 
keresztény államok jelennek meg. A korszak végén a nyugat-európai feudális társadalom és gazdaság fejlıdése 
során, elsısorban politikai, vallási és demográfiai téren válságjelek is mutatkoztak. A világszemlélet és 
gondolkodásmód megváltozását a reneszánsz tudomány és mővészet eredményein tanulmányozhatjuk. Az 
elıadáshoz kapcsolódó szemináriumok a korszak egyes kérdéseit források segítségével dolgozzák fel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Angenendt, A.: A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig. Bp. 2008. 
• Angi et al.: Európa a kora középkorban (3-11. sz.). Debrecen, 1997. 
• Benke József: Az arabok története. Bp. 1987. 
• Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Bp. 1993. 
• Brown, Peter: Az európai kereszténység kialakulása, 200–1000. Bp. 1999. 
• Dixon, Philip: Britek, frankok, vikingek. Bp. 1976. 
• Font Márta, Oroszország, Ukrajna, Rusz. Bp.–Pécs, 1998. 
• Hajnóczi Gábor (szerk.): A reneszánsz mővészet történetének olvasókönyve. Bp. 2004. 
• Huizinga, Johan, A középkor alkonya. Bp. 1978. 
• Katus László: A középkor története. Egyetemi tankönyv. Bp. 2001. 
• Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve. A középkor. I–II. Bp. 2004. 
• Krónikások, krónikák I-II., Szerk.: Mezey László. Bp. 1960. 
• Le Goff, J.: Assisi Szent Ferenc. Európa, Bp. 2002.  
• Marosi Ernı (szerk.): A középkori mővészet történetének olvasókönyve. Bp. 1997. 
• Matthew, Donald: A középkori Európa atlasza. Bp. 1989. 
• Mezey László: „Virágok virága”. In: Deákság és Európa. Bp. 1979. 
• Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam története. Bp. 2001. 
• Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debrecen, 1997.  
• Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp. 1983.  
• Pounds, Normann J. G.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
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• Redl Károly (szerk.): Az égi és a földi széprıl. Bp. 1988.  
• Runciman, S.: A keresztes hadjáratok története. Bp. 1999. 
• Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyőjtemény. Bp. 1999. 
• Váczy Péter: A középkor története. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1936. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 2220 Középkori magyar történelem 896-1301 
Tantárgy felelıse: 

Várady Zoltán 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, Gálffy 
László, Hidán Csaba 

László, Várady 
Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a magyarság történetét mutatja be a kezdetektıl 1526-ig. Foglalkozunk a magyar ıstörténet 
legfontosabb kérdéseivel, a honfoglalás elızményeivel, lefolyásával, a 10. századi Magyar Fejedelemség 
történetével. Tárgyaljuk az államalapítás kérdéseit, az Árpád-kori Magyarország politika- és 
társadalomtörténetét, intézményrendszerét, kultúráját. Foglalkozunk a késı középkori Magyar Királyság 
politika-, társadalom- és gazdaságtörténetének legfontosabb kérdéseivel, a jelentısebb intézményi, társadalmi 
változásokkal, a magyar politika irányváltásaival, az ország és szomszédai közti kapcsolatokkal. Értékeljük az 
egyes dinasztiák magyarországi szerepét. A magyarországi fejlıdést nemzetközi összehasonlításban 
vizsgáljuk, rámutatva az általános európai, regionális vagy magyar sajátosságokra. Az elıadáshoz kapcsolódó 
szemináriumokon megismertetjük a hallgatókkal a korszak történelmének magyar és latin nyelvő 
fogalomkészletét, valamint a legfontosabb forrásokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bertényi Iván: Magyar történeti szöveggyőjtemény. Bp. 2000. 
• Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. Bp. 2000. 
• Dienes István: A honfoglaló magyarok. Bp. 1972. 
• Engel P. – Kristó Gy. – Kubinyi A.: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 
• Engel Pál: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp. 2001. 
• Érszegi Géza: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1999. 
• Fügedi Erik: Uram, királyom.. A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp. 1974. 
• Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977.  
• Györffy György (szerk.): A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról. Bp. 1975. 
• Györffy György: István király és mőve. Bp. 1977, 2000. 
• Kovacsics József (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Bp. 1997. 
• Kristó Gyula: Magyarország története 895–1301. Bp. 1998. 
• Kubinyi András: Mátyás király. Bp. 2001. 
• Kulcsár Péter: A Jagelló kor. Bp. 1981. 
• László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Múzsák, Bp. 1988. 
• Magyarország története. Elızmények és magyar történet 1242-ig. Fıszerk.: Székely György. Szerk.: 

Bartha Antal. (Magyarország története tíz kötetben.) I/1–2. Bp. 1987. 
• Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje. Bp. 1971. 
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• Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971.  
• Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 
• Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon. (X-XV. század). Bp. 1966. 
• Szabó István: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 
• Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 2221 Középkori magyar történelem 896-1301 
Tantárgy felelıse: 

Várady Zoltán 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, Gálffy 
László, Hidán Csaba 

László, Várady 
Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a magyarság történetét mutatja be a kezdetektıl 1526-ig. Foglalkozunk a magyar ıstörténet 
legfontosabb kérdéseivel, a honfoglalás elızményeivel, lefolyásával, a 10. századi Magyar Fejedelemség 
történetével. Tárgyaljuk az államalapítás kérdéseit, az Árpád-kori Magyarország politika- és 
társadalomtörténetét, intézményrendszerét, kultúráját. Foglalkozunk a késı középkori Magyar Királyság 
politika-, társadalom- és gazdaságtörténetének legfontosabb kérdéseivel, a jelentısebb intézményi, társadalmi 
változásokkal, a magyar politika irányváltásaival, az ország és szomszédai közti kapcsolatokkal. Értékeljük az 
egyes dinasztiák magyarországi szerepét. A magyarországi fejlıdést nemzetközi összehasonlításban 
vizsgáljuk, rámutatva az általános európai, regionális vagy magyar sajátosságokra. Az elıadáshoz kapcsolódó 
szemináriumokon megismertetjük a hallgatókkal a korszak történelmének magyar és latin nyelvő 
fogalomkészletét, valamint a legfontosabb forrásokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bertényi Iván: Magyar történeti szöveggyőjtemény. Bp. 2000. 
• Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. Bp. 2000. 
• Dienes István: A honfoglaló magyarok. Bp. 1972. 
• Engel P. – Kristó Gy. – Kubinyi A.: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 
• Engel Pál: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp. 2001. 
• Érszegi Géza: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1999. 
• Fügedi Erik: Uram, királyom.. A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp. 1974. 
• Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977.  
• Györffy György (szerk.): A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról. Bp. 1975. 
• Györffy György: István király és mőve. Bp. 1977, 2000. 
• Kovacsics József (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Bp. 1997. 
• Kristó Gyula: Magyarország története 895–1301. Bp. 1998. 
• Kubinyi András: Mátyás király. Bp. 2001. 
• Kulcsár Péter: A Jagelló kor. Bp. 1981. 
• László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Múzsák, Bp. 1988. 
• Magyarország története. Elızmények és magyar történet 1242-ig. Fıszerk.: Székely György. Szerk.: 

Bartha Antal. (Magyarország története tíz kötetben.) I/1–2. Bp. 1987. 
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• Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje. Bp. 1971. 
• Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971.  
• Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 
• Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon. (X-XV. század). Bp. 1966. 
• Szabó István: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 
• Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 4120 Ókori és keleti vallások mővelıdéstörténete 
Tantárgy felelıse: 

Imregh Monika 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán,  
Csizy Katalin, 

Imregh Monika, 
Sárközy Miklós, 

Turcsán-Tóth 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
 

II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az ókori Kelet, elsısorban Egyiptom és Mezopotámia vallási jelenségeinek és rendszereinek, 
ezek értelmezési lehetıségeinek vizsgálata a tárgyi és írásos források alapján, bevezetést nyújtva a kutatás 
módszereibe és fıbb irányzataiba is. Több kultúra, többezer éves hagyomány forrásainak megismerésén 
keresztül megkísérli tisztázni a vallás fıbb kérdéseinek megoldási kísérleteit: az isten, az isteni világ, a 
teogónia és kozmogónia, az isten és ember viszonyának, a dekórum, moralitás, teodicea problémáit, a vallási 
exkluzivitás, a szentélyek, a népi kultuszok jellegzetességeit, a király és a papság szerepét, a mítosz és rítus 
problematikáját. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumon fıként a források tanulmányozása történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. 
Bp. 1999. 

• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Bodrogi T. (szerk.): Mitológiai ÁBC. Bp. 1969. 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 19983. 
• Kemp, B.: Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. Bp. 2007. 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 19832. 
• Komoróczy G.: A šumer irodalmi hagyomány. Tanulmányok. Bp. 1979. 
• Kóthay K. A. – Gulyás A.: Túlvilághit és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr. e. 3−2. 

évezredbıl. Miskolc, 2007. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Bp. 1998. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 4121 Ókori és keleti vallások mővelıdéstörténete 

Tantárgy felelıse: 
Imregh Monika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán,  
Csizy Katalin, 

Imregh Monika, 
Sárközy Miklós, 

Turcsán-Tóth 
Zsuzsanna 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
 

II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja az ókori Kelet, elsısorban Egyiptom és Mezopotámia vallási jelenségeinek és rendszereinek, 
ezek értelmezési lehetıségeinek vizsgálata a tárgyi és írásos források alapján, bevezetést nyújtva a kutatás 
módszereibe és fıbb irányzataiba is. Több kultúra, többezer éves hagyomány forrásainak megismerésén 
keresztül megkísérli tisztázni a vallás fıbb kérdéseinek megoldási kísérleteit: az isten, az isteni világ, a 
teogónia és kozmogónia, az isten és ember viszonyának, a dekórum, moralitás, teodicea problémáit, a vallási 
exkluzivitás, a szentélyek, a népi kultuszok jellegzetességeit, a király és a papság szerepét, a mítosz és rítus 
problematikáját. Az elıadáshoz kapcsolódó szemináriumon fıként a források tanulmányozása történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. 
Bp. 1999. 

• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Bodrogi T. (szerk.): Mitológiai ÁBC. Bp. 1969. 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 19983. 
• Kemp, B.: Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. Bp. 2007. 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 19832. 
• Komoróczy G.: A šumer irodalmi hagyomány. Tanulmányok. Bp. 1979. 
• Kóthay K. A. – Gulyás A.: Túlvilághit és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr. e. 3−2. 

évezredbıl. Miskolc, 2007. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Bp. 1998. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 4170 Nem keresztény vallások és kultúrák 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán, 
Fehér Bence, 

Kopeczky Rita, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a nem keresztény világvallások (Hinduizmus, Buddhizmus, Kínai univerzalizmus, Sintoizmus, 
Iszlám) történetébe ad bevezetést, ismerteti szent könyveiket, fıbb tanításukat, vallásos életvitelük szabályait. 
Ezen kívül bemutatja az eurázsiai népek ısi vallási képzeteit (animizmus, fetisizmus, totemizmus), valamint a 
szibériai sámánizmus általános jellemzıit, különösen az altáji és az uráli népek hitvilágának sajátosságait. 
Részletesebben foglalkozunk a Közel-Keleten és a keresztény világ keleti-déli peremterületén lezajlott 
legfontosabb vallási folyamatokkal és eszmeáramlatokkal az ókor végén és a kora középkorban (az iszlám, a 
zoroasztrianizmus, a manicheizmus, a mandeizmus és a keleti zsidóság fıbb tanításai, teológiája, liturgiája, 
története). Megismerkedünk az iszlám születésének körülményeivel, elızményeivel az arab kultúrában, 
Muhammad életmővével, a Koránnal, a muszlim közösség fejlıdésével Muhammad halála után, a kalifátus 
intézményével és a legitimációs kérdések vallási következményeivel. – Az elıadás és a hozzá kapcsolódó két 
szeminárium tematikailag csoportosítva foglalkozik a tárgyalt vallásokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Armstrong, K.: Az iszlám. Bp. 2003. 
• Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén. Bp. 1960. 
• Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. I–III. Bp. 1994–1996. 
• Fodor Sándor: Az iszlám (források). Bp. 1988. 
• Glasenapp, H. van: Az öt világvallás. Bp. 1975. 
• Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I–II. Bp. 1981. 
• Hinnels, J. R.: Perzsa mitológia. Bp. 1993. 
• Kerezsi Ágnes: A szurguti osztjákok életmódja és hitvilága. In: Tanulmányok a szurguti osztják 

kultúráról. Bp. 1997. 
• Korán. Ford.: Simon Róbert. Bp. 1987. 
• Küng, Hans–Ess, Josef van: Párbeszéd a hinduizmusról. Kereszténység és világvallások. Bp. 1999. 
• Reader, Ian: A Sintoizmus. Vallások világa. Bp. 2000. 
• Simon Róbert: A Korán világa. Bp. 1987. 
• A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Szerk.: Hoppál M. Bp. 1980. 
• Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Bp. 1990. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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BTR 4220 Ókori hadtörténet és fegyvertörténet 
Tantárgy felelıse: 

Sárközy Miklós 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fehér Bence,  

Négyesi Lajos, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hadmővészet alapfogalmainak tisztázása után a tantárgy foglalkozik a jelentıs ıskor végi (késı bronzkori, 
vaskori) kultúrák védı- és támadó fegyverzetével, majd a krétai-mükénéi korszak hadviselésének tárgyi 
forrásaival. Az ókori égeikum hadtörténetének fı témái: mükénéi típusú erıdítmények; a görög falanx és a 
hopliták; a görög hopliták védı- és támadó fegyverei; a görög lovasság; a makedón hadsereg és a makedón 
falanx. Az ókori Róma hadtörténete: a római köztársaság hadserege és fegyverei (Servius Tullius, Camillus, 
Marius reformjai). A római császárság hadserege: légiók, segédcsapatok, táborok, határvédelmi rendszer. A 
római hadsereg védı és támadó fegyverei a korai és a késı császárság idején. – Az elıadáshoz kapcsolódó két 
szemináriumon fıként a történeti és régészeti források és a korabeli ábrázolások tanulmányozása történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Goldsworthy, A.: A római hadsereg története. Bp. 2004. 
• Hahn I.(szerk): Hadmővészet ókori klasszikusai. Bp. 1963. 
• Razin: A hadmővészet története I. Bp. 1959.  
• Warry, J.: A klasszikus világ hadmővészete. Bp. 1980. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 4221 Ókori hadtörténet és fegyvertörténet 
Tantárgy felelıse: 

Sárközy Miklós 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Fehér Bence,  

Négyesi Lajos, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hadmővészet alapfogalmainak tisztázása után a tantárgy foglalkozik a jelentıs ıskor végi (késı bronzkori, 
vaskori) kultúrák védı- és támadó fegyverzetével, majd a krétai-mükénéi korszak hadviselésének tárgyi 
forrásaival. Az ókori égeikum hadtörténetének fı témái: mükénéi típusú erıdítmények; a görög falanx és a 
hopliták; a görög hopliták védı- és támadó fegyverei; a görög lovasság; a makedón hadsereg és a makedón 
falanx. Az ókori Róma hadtörténete: a római köztársaság hadserege és fegyverei (Servius Tullius, Camillus, 
Marius reformjai). A római császárság hadserege: légiók, segédcsapatok, táborok, határvédelmi rendszer. A 
római hadsereg védı és támadó fegyverei a korai és a késı császárság idején. – Az elıadáshoz kapcsolódó két 
szemináriumon fıként a történeti és régészeti források és a korabeli ábrázolások tanulmányozása történik. 
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Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Goldsworthy, A.: A római hadsereg története. Bp. 2004. 
• Hahn I.(szerk): Hadmővészet ókori klasszikusai. Bp. 1963. 
• Razin: A hadmővészet története I. Bp. 1959.  
• Warry, J.: A klasszikus világ hadmővészete. Bp. 1980. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 4222 Ókori hadtörténet és fegyvertörténet 
Tantárgy felelıse: 

Sárközy Miklós 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Fehér Bence,  

Négyesi Lajos, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A hadmővészet alapfogalmainak tisztázása után a tantárgy foglalkozik a jelentıs ıskor végi (késı bronzkori, 
vaskori) kultúrák védı- és támadó fegyverzetével, majd a krétai-mükénéi korszak hadviselésének tárgyi 
forrásaival. Az ókori égeikum hadtörténetének fı témái: mükénéi típusú erıdítmények; a görög falanx és a 
hopliták; a görög hopliták védı- és támadó fegyverei; a görög lovasság; a makedón hadsereg és a makedón 
falanx. Az ókori Róma hadtörténete: a római köztársaság hadserege és fegyverei (Servius Tullius, Camillus, 
Marius reformjai). A római császárság hadserege: légiók, segédcsapatok, táborok, határvédelmi rendszer. A 
római hadsereg védı és támadó fegyverei a korai és a késı császárság idején. – Az elıadáshoz kapcsolódó két 
szemináriumon fıként a történeti és régészeti források és a korabeli ábrázolások tanulmányozása történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Goldsworthy, A.: A római hadsereg története. Bp. 2004. 
• Hahn I.(szerk): Hadmővészet ókori klasszikusai. Bp. 1963. 
• Razin: A hadmővészet története I. Bp. 1959.  
• Warry, J.: A klasszikus világ hadmővészete. Bp. 1980. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

BTR 4420 Régiók és interetnikus kapcsolatok Kelet-Európában 
Tantárgy felelıse: 

Balaton Petra 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
4 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra,  
Makkai Béla 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a közép- és kelet-európai régiók kis népeinek, etnikumainak történetét vizsgálja, visszatekintve a 
középkori és kora újkori elızményekre. A modern korban a tiszta nemzetállamok megteremtésének igénye, a 
vallási és etnikai kisebbségek egymás közti kölcsönhatása és konfliktusai határozzák meg az etnikumok sorsát, 
valamint a nagyhatalmi expanzió, amely az etnikai és vallási konfliktusokat kihasználja. A világháborúk 
gyökeres változást hoztak a nem független vagy saját országgal nem rendelkezı népek életében, a nagyhatalmi 
befolyás viszont változatlan. Ezért helyezte új alapokra a térség népeinek együttmőködését az európai 
integráció, mely teret biztosít a különbözı önigazgatási formák kiteljesedéséhez, új lehetıséget teremtve a 
térség politikai stabilizálására. – Az elıadáshoz kapcsolódó két szemináriumon az egyes régiók speciális 
kérdéseit tanulmányozzák a hallgatók, források feldolgozásával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Brunner, G.: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Bp. 1995.  
• Janos, Andrew C.: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Bp. 2003. 
• Jelavich, Barbara: A Balkán története. I–II. Bp. 1996.  
• Köztes-Európa, 1774–1993: térképgyőjtemény. Szerk.: Pándi Lajos. Bp. 1995. 
• Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977.  
• Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a XIX–XX. században. Debrecen, 1997. 
• Rauch–Misiunas–Taagepera: A balti államok története. Bp. 1994. 
• Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség, állam Kelet- Közép- és Délkelet-Európában. Bp. 1998.  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

BTR 4421 Régiók és interetnikus kapcsolatok Kelet-Európában 
Tantárgy felelıse: 

Balaton Petra 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra,  
Makkai Béla 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a közép- és kelet-európai régiók kis népeinek, etnikumainak történetét vizsgálja, visszatekintve a 
középkori és kora újkori elızményekre. A modern korban a tiszta nemzetállamok megteremtésének igénye, a 
vallási és etnikai kisebbségek egymás közti kölcsönhatása és konfliktusai határozzák meg az etnikumok sorsát, 
valamint a nagyhatalmi expanzió, amely az etnikai és vallási konfliktusokat kihasználja. A világháborúk 
gyökeres változást hoztak a nem független vagy saját országgal nem rendelkezı népek életében, a nagyhatalmi 
befolyás viszont változatlan. Ezért helyezte új alapokra a térség népeinek együttmőködését az európai 
integráció, mely teret biztosít a különbözı önigazgatási formák kiteljesedéséhez, új lehetıséget teremtve a 
térség politikai stabilizálására. – Az elıadáshoz kapcsolódó két szemináriumon az egyes régiók speciális 
kérdéseit tanulmányozzák a hallgatók, források feldolgozásával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Brunner, G.: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Bp. 1995.  
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• Janos, Andrew C.: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Bp. 2003. 
• Jelavich, Barbara: A Balkán története. I–II. Bp. 1996.  
• Köztes-Európa, 1774–1993: térképgyőjtemény. Szerk.: Pándi Lajos. Bp. 1995. 
• Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977.  
• Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a XIX–XX. században. Debrecen, 1997. 
• Rauch–Misiunas–Taagepera: A balti államok története. Bp. 1994. 
• Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség, állam Kelet- Közép- és Délkelet-Európában. Bp. 1998.  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

BTR 4422 Régiók és interetnikus kapcsolatok Kelet-Európában 
Tantárgy felelıse: 

Balaton Petra 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
GYJ 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra,  
Makkai Béla 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a közép- és kelet-európai régiók kis népeinek, etnikumainak történetét vizsgálja, visszatekintve a 
középkori és kora újkori elızményekre. A modern korban a tiszta nemzetállamok megteremtésének igénye, a 
vallási és etnikai kisebbségek egymás közti kölcsönhatása és konfliktusai határozzák meg az etnikumok sorsát, 
valamint a nagyhatalmi expanzió, amely az etnikai és vallási konfliktusokat kihasználja. A világháborúk 
gyökeres változást hoztak a nem független vagy saját országgal nem rendelkezı népek életében, a nagyhatalmi 
befolyás viszont változatlan. Ezért helyezte új alapokra a térség népeinek együttmőködését az európai 
integráció, mely teret biztosít a különbözı önigazgatási formák kiteljesedéséhez, új lehetıséget teremtve a 
térség politikai stabilizálására. – Az elıadáshoz kapcsolódó két szemináriumon az egyes régiók speciális 
kérdéseit tanulmányozzák a hallgatók, források feldolgozásával. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Brunner, G.: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Bp. 1995.  
• Janos, Andrew C.: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Bp. 2003. 
• Jelavich, Barbara: A Balkán története. I–II. Bp. 1996.  
• Köztes-Európa, 1774–1993: térképgyőjtemény. Szerk.: Pándi Lajos. Bp. 1995. 
• Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977.  
• Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a XIX–XX. században. Debrecen, 1997. 
• Rauch–Misiunas–Taagepera: A balti államok története. Bp. 1994. 
• Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség, állam Kelet- Közép- és Délkelet-Európában. Bp. 1998.  

Ajánlott irodalom: 
•  
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13.2. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
A mesterképzési szak megnevezése: történelem (History) 
A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 
 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles történész 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Historian 
- a képzéshez tartozó szakirányok:  

• Gazdaság-, társadalom- és népességtörténet szakirány 
• Politikai rendszerek, katonai konfliktusok szakirány 
• Vallás-, egyház- és mővelıdéstörténet szakirány 

 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
A képzési idı félévekben: 4 félév 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 
 

13.2.1. Mintatanterv történelem mesterképzés szakos hallgatók számára  
(nappali képzés) 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

ALAPOZÓ ISMERETEK – ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMOK ÉS SZAKTERÜLETI 
ALAPOZÓ KURZUSOK (12 KREDIT) 

K Historiográfia MTD 
0010 

- 30/v/2    

K 
A történelem kutatás 
módszertana 

MTD 
0020 
MTD 
0021 
MTD 
0022 

- 30/v/2 30/é/2 30/é/2  

K 
Történet-filozófia, történelem 
elmélet 

MTD 
0030 
MTD 
0040 

-   30/v/2 30/v/2 

Összesítés: 
12 kr/ 

180 óra 
 

4 kr/ 60 
óra 

2 kr/ 30 
óra 

4 kr/ 60 
óra 

2 kr/ 30 
óra  

SZAK TÖRZSTÁRGYAI (42 KREDIT) 

K Latin I-III. 

MTD 
0110 
MTD 
0112 
MTD 
0113 

- 30/é/2 30/é/2 30/é/2  

K 
Gazdasági és társadalmi 
struktúrák Európában 

MTD 
0120 

- 30/v/3    
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K 
Elit kultúra és népi kultúra 
Európában 

MTD 
0130 
MTD 
0131 

-  30/v/3 30/v/3  

K 
Történeti demográfia, 
történeti statisztika 

MTD 
0140 

-  30/v/3   

K 
Történeti ökológia, 
környezettörténet 

MTD 
0150 
MTD 
0151 

- 30/v/3 30/é/2   

K Egyháztörténet 

MTD 
0160 
MTD 
0260 

-   30/v/3 30/v/3 

K 
Politikai struktúrák és 
államok Európában az ókortól 
napjainkig 

MTD 
0170 
MTD 
0171 
MTD 
0172 

-  30/v/3 30/v/3 30/v/3 

K 
Idegen nyelvő forrás- és 
szakszövegolvasás 

MTD 
0180 

- 30/é/2    

K Kutatásmódszertan 
MTD 
9999 

-    30/é/2 

Összesítés: 42 kr/ 
480 óra 

 
10 kr/ 

120 óra 
13 kr/ 

150 óra 
11 kr/ 

120 óra 
8 kr/ 90 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK (6 KREDIT) 

SZV szabadon választható tárgy 
Mxx 
9xxx 

 30/v/é/2    

SZV szabadon választható tárgy 
Mxx 
9xxx 

  30/v/é/2   

SZV szabadon választható tárgy 
Mxx 
9xxx 

   30/v/é/2  

Összesítés: 
6 kr/ 90 

óra 
 

2 kr/ 30 
óra 

2 kr/ 30 
óra 

2 kr/ 30 
óra 

0 kr/ 0 
óra 

K Diplomamunka      20 kr  
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
 

Félévek Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 210 210 210 170 
Vizsgák száma 4-5 3-4 4-5 3 
Félévközi jegyek száma 2-3 3-4 2-3 1 
Összes felkínált kredit 16 17 17 30 
Javasolt kreditmennyiség 24 25 25 36 
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13.2.2. Gazdaság,- társadalom- és népesség-történet szakirány történelem mesterképzési szakos 

hallgatók számára 
(nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

SZBV 
Tradicionális társadalmak és 
gazdaságok az eurázsiai 
térségben 

MTD 
1110 
MTD 
1111 

- 
30/v/3 
30/é/2 

   

SZBV 
Urbanizáció és gazdasági 
fejlıdés az európai térségben 

MTD 
1120 
MTD 
1121 
MTD 
1122 
MTD 
1123 

-  
30/v/3 
30/é/2 

30/v/3 30/é/2 

SZBV 
Agrártörténet és népesedési 
folyamatok Európában az 
ókortól a 20. század végéig 

MTD 
1130 
MTD 
1132 
MTD 
1133 

- 30/v/3 30/é/3 30/é/2  

SZBV 
Magyarország gazdaság- és 
népesedéstörténete és ezek 
forrásai 

MTD 
1140 
MTD 
1141 
MTD 
1142 

-  30/v/3 30/v/3 30/é/2 

SZBV 
Kultúrák együttélése, 
interetnikus kapcsolatok 
Európában 

MTD 
1170 
MTD 
1171 

-   30/v/3 30/v/3 

SZBV 
Az egyházak gazdasági-
kulturális és társadalmi 
szerepe 

MTD 
1160  

 30/v/3    

Összesítés: 
40 kr/ 

450 óra 
 

11 kr/ 
120 óra 

11 kr/ 
120 óra 

11 kr/ 
120 óra 

7 kr/ 90 
óra 

 
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 
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Félévek 
Összesítés 

1 2 3 4 
Összes óraszám 120 120 120 90 
Vizsgák száma 3 2 3 1 
Félévközi jegyek 
száma 

1 2 1 2 

Összes felkínált kredit 11 11 11 7 
 
 

13.2.3. Politikai rendszerek, katonai konfliktusok szakirány történelem mesterképzési szakos 
hallgatók számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

SZBV 
Demokratikus és monolitikus 
politikai rendszerek 

MTD 
1210 
MTD 
1211 
MTD 
1212 

- 
30/v/3 
30/é/2 

30/v/3   

SZBV 
Államok, nemzetek és 
kisebbségek Európában 

MTD 
1220 
MTD 
1221 
MTD 
1222 

-   
30/v/3 
30/é/2 

30/v/3 

SZBV 
Háborúk és hadmővészet 
története 

MTD 
1230 
MTD 
1231 
MTD 
1232 

-  
30/v/3 
30/é/2 

30/é/2  

SZBV 
Társadalmak, hadseregek, 
hadszínterek 

MTD 
1240 
MTD 
1241 

- 
30/v/3 
30/é/2 

   

SZBV 
Politikai eszmerendszerek 
története az ókortól 
napjainkig 

MTD 
1270 
MTD 
1271 
MTD 
1272 

-  30/v/3 30/v/3 30/v/3 

SZBV 
Politikai gyakorlat és civil 
társadalom 

MTD 
1280 

-    30/v/3 

Összesítés: 
40 kr/ 

450 óra 
 

10 kr/ 
120 óra 

11 kr/ 
120 óra 

11 kr/ 
120 óra 

9 kr/ 90 
óra 
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RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek 

Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 120 120 120 90 
Vizsgák száma 2 3 2 3 
Félévközi jegyek 
száma 

2 1 1 0 

Összes felkínált kredit 10 11 11 9 
 
 
 
13.2.4. Vallás-, egyház- és mővelıdéstörténet szakirány történelem mesterképzési szakos hallgatók 

számára 
 (nappali képzés) 

 
Félévek 

Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 
Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 

SZBV 
A klasszikus ókor népeinek 
mitológiája 

MTD 
1310 
MTD 
1311 
MTD 
1313 

- 30/v/3 
30/v/3 
30/é/2 

  

SZBV 
Az Ó- és Új szövetségi iratok 
történeti és kulturális háttere 

MTD 
1320 
MTD 
1321 
MTD 
1322 

- 30/é/2 30/é/2 30/é/2  

SZBV 
Szakrális és egyházmővészeti 
ismeretek 

MTD 
1330 
MTD 
1331 
MTD 
1332 

-   30/v/3 
30/v/3 
30/é/2 

SZBV Nem keresztény világvallások 
MTD 
1340 

- 30/v/3    

SZBV 
Keleti keresztény egyházak 
története 

MTD 
1350 
MTD 
1351 

-  30/v/3 30/v/3  

SZBV 
Vallástörténet 
tudománytörténete 

MTD 
1380 

-    30/v/3 

SZBV 
Egyetemes és magyar 
protestáns mővelıdéstörténet 

MTD 
1371 
MTD 
1372 

- 30/v/3  30/v/3  
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Összesítés: 
40 kr/ 

450 óra 
 

11 kr/ 
120 óra 

10 kr/ 
120 óra 

11 kr/ 
120 óra 

8 kr/ 90 
óra 

 
 
 
 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

    
Félévek 

Összesítés 
1 2 3 4 

Összes óraszám 120 120 120 90 
Vizsgák száma 3 2 3 2 
Félévközi jegyek 
száma 

1 2 1 1 

Összes felkínált kredit 11 10 11 8 
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13.2.5. Történelem mesterképzési szak tantárgytematikái 

 
 

MTD 0010 Historiográfia 
Tantárgy felelıse: 

Nagy Zsombor 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dusnoki József, 
Gergely András, 
Ö. Kovács József, 

Nagy Zsombor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tantárgy korszakonként és ebbıl fakadó nagy témánként ismerteti a történetírás és a történeti módszertan 
fejlıdését. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A görög történetírás fejlıdése a logográfusoktól Hérodotoszon át Thuküdidészig. A római történetírás az 
annalisztikus hagyományoktól kezdve a bizánci világkrónika megszületéséig. A középkorban a lineáris 
történetszemlélet kerekedett felül. Számolni kell az arab tudomány hatásával és az egyetemek kisugárzó 
szerepével.  
A reneszánsz és a reformáció új történelemképe. A felvilágosodás és a természettudományos világkép hatása a 
történettudományra. A 19. században kialakultak a történettudomány legfontosabb szakágai, belsı vitáik a 
történettudományon belül el¬foglalt hierarchikus pozíciókért.  
A 20. századi historiográfia: az Annales köre, a Gesellschaftsgeschichte, a New Urban History, 
fogalomtörténet. Az elméleti megújulás: egzisztencializmus, a marxizmus csıdje, elméletellenesség, 
relativizmus, „emlékezetkultúrák”, hermeneutikai közelítések. A magyar történettudomány a 19–20. 
században. Legfontosabb irányzatok: pozitivizmus, szellemtörténet, gazdaság- és mővelıdéstörténeti iskola. A 
magyar történettudomány erısségei és gyenge pontjai. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bódy  Zs. – Ö. Kovács J. (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, 
módszerek. Bp. 2003/2006. 

• Breisach, E.: Historiográfia. Bp. 2004. 
• Gunst P.: A magyar történetírás története. Bp. 2000. 
• Gyurgyák J. – Kisantal T. (szerk.): Történetelmélet I-II. Bp. 2006. 
• Kristó Gy.: Magyar historiográfia. Bp. 2002. 
• Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe (Al-Muqaddima). Ford., bev., kommentálta Simon Róbert. Bp. 

1995. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0020 A történelem kutatás módszertana 
Tantárgy felelıse: 

Semsey Viktória 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Fehér Bence, 

Ö. Kovács József, 
Makkai Béla, 

Semsey Viktória 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy történeti fejlıdésében mutatja be a történetkutatás módszertanát. 
A történeti segédtudományok megjelenése az ókortól a középkor végéig. 
Az epigráfiai és filológiai módszerek finomodása az ókortól a középkor végéig. 
A szövegkritika megjelenése és „kötelezıvé” válása. Az újkori szervezett történeti kuta¬tások módszertani 
bázisa, az elsı kritikai szövegkiadások. 
Új történeti források felfedezése és „hamisítása”. A történeti kritikai módszer megjelenése. Az elsı 
módszertani viták a történelem tudományban. 
Szakági módszertanok átvétele a 19. században: A különbözı történelemtudományi ágak (régészet, 
mővelıdéstörténet, filológia, földrajz, néprajz) módszertani eredményeinek hasznosítása; a történettudomány 
mint e módszertannak szintetizátora. 
A 20. század újabb módszertani impulzusai: szociológia, antropológia, pszichológia, demográfia, beépülésük a 
történettudomány eszköztárába. A természettudományos módszerek megjelenése. A legújabb módszerek: oral 
history, mikrotörténelem, pszichohistória, diszkurzív módsze¬rek. 
A három félév egyikében a hallgatók választhatnak az egyes speciális programok oktatói által meghirdetett 
módszertani kurzusok közül. A tantárgy keretében egyben lehetıséget kívánunk biztosítani a szakszöveg-írás 
(academic writing) módszertanának elsajátítására. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és 
mővelıdéstörténet francia változata. Bp. 2007. 

• Bertényi I.: A történelem segédtudományai. Bp. 2006 
• Bloch, M.: A történész mestersége. Történetelméleti írások. Bp. 1996. 
• Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, 

irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
• Faragó Tamás – İry Péter (szerk.): Történeti Demográfiai Évkönyv 2000. Bp. 2000. 
• Glatz F.: Történetíró és politika. Bp. 1980. 
• Kállay I. (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 
• Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, 2004. 
• Kosáry D.: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész 1–2. 

Bp. 2003. 
• Scott, Eddie M.: Ami „köztudott", az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás 

gondolkodásmódjába. Debrecen, 1996. 
• Sebık Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Bp. 2000. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0110 Latin I. 
Tantárgy felelıse: 

Csízy Katalin 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin,  
F. Romhányi 

Beatrix, Fehér 
Bence,  

Imregh Monika, 
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az oktatás két szinten indul: kezdı, illetve haladó csoportban. A kezdık a BA képzés két féléve anyagát 
felelevenítve folytatják tanulmányaikat a leíró nyelvtanban és a szövegolvasásban. Itt a harmadik félév végére 
jutnak el eredeti szövegek biztos és önálló fordításához. A haladó csoportba a középfokú latin nyelvvizsgával 
rendelkezı, illetve a BA képzésben latinból négy, esetleg hat félévet teljesített hallgatók kerülnek. İk az MA 
képzés tananyagába, illetve témaköreibe vágó forrásokkal és szakszövegekkel folytatják stúdiumaikat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ferenczi A. – Monostori M.: Latin nyelvkönyv. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több kiadás). 
• Nagy I. – Tegyey I.: Latin nyelvtan. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több kiadás). 
• Nagy F. – Kováts Gy.: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több 

kiadás). 
• Betts, G.: Latin nyelvkönyv. Bp. 2006. 
• Latin szöveggyőjtemény történész hallgatók számára. Szerk. Fehér B. Bp. 2000. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTD 0120 Gazdasági és társadalmi struktúrák Európában 
Tantárgy felelıse: 

Gergely András 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Gergely András, 
Ö. Kovács József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy feldolgozásokra és forráselemzésekre támaszkodva vizsgálja az európai gazdaság fejlıdését a 
társadalmi szerkezet változásaival összefüggésben az ókortól a legújabb korig. Hangsúlyt kap az ókori 
Mediterraneum egységének bemutatása, valamint felbomlási folyamatának ábrázolása a késı antikvitás – kora 
középkor századaiban. Kiemelten foglalkozunk a hőbériség és az uradalmi rendszer kialakulásával, helyi 
változataival, bemutatásra kerül az a jelentıs középkori agrotechnikai fejlıdés („mezıgazdasági forradalom”), 
amely lehetıvé tette a termelékenység gyors növekedését és az egyre növekvı európai népesség ellátását. 
Súlypontot képez ezen felül a korai újkori szellemi és társadalmi átalakulás vizsgálata, amelyet a földrajzi, 
csillagászati felfedezések, a reneszánsz, a könyvnyomtatás és a reformáció megjelenésének kontextusába 
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helyezve végzünk. Vázoljuk a polgári forradalmak, majd a javarészt azt követı ipari forradalom gazdasági és 
társadalmi hátterét, alkalmat kerítve a nemzetállami fejlıdés lehetıségeinek és kihívásainak bemutatására 
valamint egyes regionális specifikumok kiemelésére. A 20. század konfliktusainak korábban elsajátított 
részletes ismeretére alapozva bemutatjuk a társadalom újjászervezıdésének európai mintáit, a társadalmi 
szolidaritás mőködtetésének különbözı lehetıségeit, gazdasági támaszait és akadályait. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Alföldy G.: Római társadalomtörténet, Bp. 2002. 
• Bloch, M.: A feudális társadalom. Bp. 1996. 
• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  
• Braudel, F.: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. I–III. Bp. 1996. 
• Duby, G.: Emberek és struktúrák a középkorban. Bp. 1978. 
• Duby, G.–Wallon, A. (eds.): Histoire de la France rurale 1-2. Seuil, Tours, 1975. 
• Furet F.:Egy illúzió múltja: esszé a 20. század kommunista ideológiájáról. Bp. 2000. 
• Habermas, J.: A posztnemzeti állapot: politikai esszék. Bp. 2006. 
• Hobsbawn E.: A forradalmak kora. Bp. 1964. 
• Hoffmann T.: Európai parasztok. I–II. Bp. 1998, 2001. 
• Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp. 1983. 
• Pounds, N.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
• Szőcs J.: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp. 1983 
• Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Bp. 1967. 
• Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp. 1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0150 Történeti ökológia, környezettörténet 

Tantárgy felelıse: 
Gálffy László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gálffy László,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az emberi társadalom és a természeti környezet viszonyát vizsgáló történeti stúdiumok (történeti ökológia, 
környezeti régészet, környezettörténet, tájtörténet) szoros kapcsolatban állnak a természettudományokkal, 
felhasználják a természeti viszonyok idıbeli változásaira vonatkozó új kutatási eredményeket. A kultúra és a 
környezet kapcsolatrendszerének vizsgálatával választ kaphatunk arra, hogy a történeti folyamatokat 
mennyiben határozták meg a természeti tényezık. A történeti ökológia a történettudomány egyik legfiatalabb 
ága, kutatása az utóbbi két évtizedben bontakozott ki. A környezeti régészet tárgyi forrásai révén az egyes 
mikro- vagy makro régiók környezeti rekonstrukciójára, tájtörténeti változások ábrázolására nyílik lehetıség. 
A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a történeti ökológia és a környezeti régészet adatgyőjtési, 
forrásfeltáró és forráselemzı módszereivel, valamint környezetrekonstrukciós projektekkel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Butzer, K. W.: Archaeology as human ecology: Method and theory for a contextual approach. 
Cambridge, 1982. 

• Gyulai F.: Archaeobotanika. A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani 
vizsgálatok alapján. Bp. 2001. 

• Gyulai, F.: Environment and agriculture in Bronze Age Hungary. Bp. 1993. 
• Pálóczi Horváth A.: Középkori települések környezettörténeti kutatása. Magyar Mezıgazdasági Múz. 

Közleményei 2001–2004. Bp. 2004. 73–92. 
• Poroszlai, I.–Vicze, M. (eds.): SAX. Százhalombatta Archaeological Expedition. Annual Report 1–2. 

Százhalombatta, 2000, 2005. 
• Rácz L.: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején. JGYFG Kiadó, Szeged, 2001. 
• Sümegi P.: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai. Szeged, 2003. 
• R. Várkonyi Á.: Történeti ökológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi I. Bp. 1998. 
• R. Várkonyi Á.–Kósa L. (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok 

Magyarországról. Bp. 1993. 
• R. Várkonyi Á. (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Bp. 2000. 
• „A táj változásai a Kárpát-medencében” I–VI. konferencia, 1996–2006. Szerk. Füleky Gy. Gödöllı, 

1997–2007. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0180 Idegen nyelvő forrás- és szakszövegolvasás 
Tantárgy felelıse: 

Semsey Viktória 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, Fábián 
Zoltán, 

Imregh Monika, 
Kurucz György, 

Makkai Béla, 
Ö. Kovács József, 
Sárközy Miklós, 
Semsey Viktória 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

I. 

Értékelés 
módszere: 

 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja a történettudomány mőveléséhez elengedhetetlen idegennyelvő szakirodalom értı 
olvasásának, valamint a források elemzésének és értelmezésének elsajátítása. Ennek keretében a hallgatók a 
saját leendı kutatási területükön legalább egy nyugati nyelven aktív, és egy másik, nyugati vagy más nyelven 
legalább passzív szinten elsajátítják a szaknyelvet. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Az egyes specializációk tematikájának megfelelı, a szakirány-felelıssel és az oktatókkal egyeztetett 
szakirodalom. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MTD 1110 Tradicionális társadalmak és gazdaságok az eurázsiai térségben 
Tantárgy felelıse: 

Sárközy Miklós 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Gálffy László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az iparosodás elıtti, illetve központi rendeletekkel nem szabályozott tradicionális társadalmakban a természeti 
környezet–gazdaság–társadalom önszabályozó egységet képez. Az ökológiai feltételek meghatározták a 
gazdaság és társadalom mozgásterét, azokhoz a népesség többféle módon alkalmazkodhatott: mentálisan, 
demográfiai önszabályozással (termékenység, halandóság), az élettér kiterjesztésével vagy átalakításával (pl. 
erdıpusztítás, ill. erdıvédelem). A gazdasági tényezıkhöz soroljuk a társadalom technikai színvonalát és a 
térbeli kommunikáció rendszereit. A tantárgy foglalkozik a térhasználatban a történeti fejlıdés során létrejött 
különbözı gazdasági-társadalmi típusokkal, amelyek ökológiai övezetekhez kötıdnek. A tradicionális 
társadalmak agroszisztémája döntıen a neolitikumban, a termelı gazdálkodásra való áttéréssel jött létre. Az 
ókori és középkori államokban ennek mőködésébe idınként már központi intézkedésekkel is beavatkoztak, 
azonban túlnyomórészt a hagyományos modell érvényesült. A kora újkortól a tudományos ismeretekre építı, 
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racionális gondolkodás egyre inkább lebontotta ezt az ısi, konzervatív struktúrát, a 19–20. századi Európában 
csak a paraszti kultúrában élt tovább. Ez utóbbi idıszak tradicionális társadalmainak életét a történeti néprajz 
és a gazdasági antropológia kutatásai, valamint az összehasonlító etnológiai vizsgálatok révén, írott és tárgyi 
források segítségével ismerhetjük meg. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  

• Ecsedy I.: Nomádok és kereskedık Kína határán. Bp. 1979. 
• Hoffman T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I–II. Bp. 1998, 2001. 
• Imreh I.: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. 
• Kósa L.: Ember és táj. Jegyzetek a magyar nép környezetalakító munkájáról. In: Néprajzi tanulmányok 

Dankó Imre tiszteletére. Szerk. Balassa I. – Újváry Z. Debrecen, 1982. 15–20. 
• Pigott, S.: Az európai civilizáció kezdetei. Az ıskori Európa az elsı földmővelıktıl a klasszikus 

ókorig. Bp. 1987. 
• Pounds, N. J. G.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
• Rácz L.: A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. Aetas 3–4 (1991) 180–

194. 
• R. Várkonyi Á. – Kósa L. (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok 

Magyarországról. Bp. 1993. 
Ajánlott irodalom: 
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MTD 1111 Tradicionális társadalmak és gazdaságok az eurázsiai térségben 

Tantárgy felelıse: 
Sárközy Miklós 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, 
Gálffy László 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 
 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az iparosodás elıtti, illetve központi rendeletekkel nem szabályozott tradicionális társadalmakban a természeti 
környezet–gazdaság–társadalom önszabályozó egységet képez. Az ökológiai feltételek meghatározták a 
gazdaság és társadalom mozgásterét, azokhoz a népesség többféle módon alkalmazkodhatott: mentálisan, 
demográfiai önszabályozással (termékenység, halandóság), az élettér kiterjesztésével vagy átalakításával (pl. 
erdıpusztítás, ill. erdıvédelem). A gazdasági tényezıkhöz soroljuk a társadalom technikai színvonalát és a 
térbeli kommunikáció rendszereit. A tantárgy foglalkozik a térhasználatban a történeti fejlıdés során létrejött 
különbözı gazdasági-társadalmi típusokkal, amelyek ökológiai övezetekhez kötıdnek. A tradicionális 
társadalmak agroszisztémája döntıen a neolitikumban, a termelı gazdálkodásra való áttéréssel jött létre. Az 
ókori és középkori államokban ennek mőködésébe idınként már központi intézkedésekkel is beavatkoztak, 
azonban túlnyomórészt a hagyományos modell érvényesült. A kora újkortól a tudományos ismeretekre építı, 
racionális gondolkodás egyre inkább lebontotta ezt az ısi, konzervatív struktúrát, a 19–20. századi Európában 
csak a paraszti kultúrában élt tovább. Ez utóbbi idıszak tradicionális társadalmainak életét a történeti néprajz 
és a gazdasági antropológia kutatásai, valamint az összehasonlító etnológiai vizsgálatok révén, írott és tárgyi 
források segítségével ismerhetjük meg. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  

• Ecsedy I.: Nomádok és kereskedık Kína határán. Bp. 1979. 
• Hoffman T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I–II. Bp. 1998, 2001. 
• Imreh I.: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. 
• Kósa L.: Ember és táj. Jegyzetek a magyar nép környezetalakító munkájáról. In: Néprajzi tanulmányok 

Dankó Imre tiszteletére. Szerk. Balassa I. – Újváry Z. Debrecen, 1982. 15–20. 
• Pigott, S.: Az európai civilizáció kezdetei. Az ıskori Európa az elsı földmővelıktıl a klasszikus 

ókorig. Bp. 1987. 
• Pounds, N. J. G.: Európa történeti földrajza. Bp. 1997. 
• Rácz L.: A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. Aetas 3–4 (1991) 180–

194. 
• R. Várkonyi Á. – Kósa L. (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok 

Magyarországról. Bp. 1993. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1130 Agrártörténet és népesedési folyamatok Európában az ókortól a 20. század végéig 
Tantárgy felelıse: 

Gálffy László 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond, 

Dusnoki József, 
Fehér Bence 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A preindusztriális társadalmakban a mezıgazdaság volt a meghatározó termelési ágazat. Az ókortól kezdve 
nyújtunk áttekintést a társadalmanként és területenként változó mezıgazdasági termelésrıl, az egyes régiók 
gazdálkodási sajátosságairól és az ezektıl nagy mértékben függı demográfiai viszonyokról. A mezıgazdaság 
több ezer éves fejlıdésében csúcspontot jelentett a Római Birodalom agrotechnikája, üzemszervezése és az 
erre alapozódó árutermelés, ami biztosította a jelentıs városi lakosság és a hadsereg ellátását. A középkorban 
az agrárgazdaság szerkezeti felépítése megváltozik: kiépül az uradalmi rendszer, létrejönnek a paraszti függés 
különféle változatai. A 10–11. században bekövetkezı ugrásszerő agrotechnikai fejlıdés („középkori 
mezıgazdasági forradalom”) tette lehetıvé a termelékenység gyors növekedését és az egyre növekvı európai 
népesség ellátását. Európában a fı élelmezési cikket a 18. századig a gabonafélék jelentették. A kapitalista 
világgazdaság kialakulásával, majd az ipari forradalom eredményeinek elterjedésével gazdasági 
szerkezetváltás következett be: új technológiák, munkaszervezés, növényfajták jelentek meg, s az intenzív 
gazdálkodás hatására mind kevesebb termelı látta el a növekedı népességet. A szétnyíló agrárolló hátrányosan 
érintette a rurális hagyományú régiókat, így Kelet-Európát is. A 20. században a mezıgazdasági termelésben 
egyre inkább a tudományos szempontok és a fejlett agrotechnika érvényesültek. Fontossá vált a nemzetközi 
intézmények szerepe, a környezetvédelem ügye. A szemináriumokon megismerkedünk az agráriummal 
kapcsolatos forrásokkal és a legfontosabb történeti feldolgozásokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  

• Diederiks, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társadalomtól a 
gondoskodó államig. Bp. 1995. 

• Hoffmann T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I–II. Bp. 1998, 2001. 
• Isager, S.–Skydsgaard, J. E.: Ancient Greek Agriculture: An Introduction. London–New York, 1992. 
• Kloft, H.: Die Wirtschaft des Imperium Romanum. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006. 
• Maróti E.: Az itáliai mezıgazdasági árutermelés kibontakozása. Bp. 1981.  
• Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp., 1983. 
• Pfister, Ch.: Bevölkerungsgescichte und historische Demographie. München, 2007. 
• Tracy, M.: Agriculture in Western Europe. London, 1964. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

| 1535 | 

 

MTD 1160 Az egyházak gazdasági, kulturális és társadalmi szerepe 
Tantárgy felelıse: 
F. Romhányi Beatrix 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond, F. 
Romhányi Beatrix, 

Imregh Monika, 
Szabóné Petrıczi 

Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Római Birodalom széthullása idején Nyugaton az egyetlen többé-kevésbé mőködı igazgatási egység a 
keresztény egyház maradt. Ennek következtében az egyház Európa újonnan érkezı népei számára nemcsak a 
keresztény hit, hanem tágabb értelemben a kultúra közvetítıjévé is vált, ideértve a latin nyelven és íráson túl a 
városiasodást és a technikai vívmányokat is. A középkori gazdálkodásnak az egyházi intézmények alapvetı és 
integráns részei voltak, a kolostori birtokok az új agrártechnikák bevezetésében és elterjesztésében élenjártak. 
A középkorban emellett a szegénygon-dozás, az árvaellátás és a betegellátás feladatát is jelentıs részben az 
egyház vállalta magára, mind Keleten, mind Nyugaton. Az újkorban az arányok ugyan eltolódtak, az egyházak 
azonban továbbra is nagy arányban vettek részt a társadalmi és gazdasági életben, a mővelıdés területén pedig 
még sokáig érvényesült meghatározó szerepük, különösen az oktatás révén. A protestantizmusnak ráadásul az 
új, kapitalista gazdálkodás kialakulására is tagadhatatlanul hatása volt. A 19–20. században az egyházak 
gazdasági szerepe ugyan jelentısen csökkent, társadalmi és kulturális hatásuk azonban még mindig nem 
elhanyagolható. A tantárgy célja az egyházak szerepének bemutatása a gazdasági, társadalmi és kulturális 
életben a kora középkortól napjainkig, különös tekintettel az antik hagyományok átörökítésére, a technikai 
újítások elterjesztésére, valamint a szociális és kulturális szerepvállalásra. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A reformer Tessedik (Tessedik Sámuel összegyőjtött írásai). Fıszerk: Bálint P. Szarvas, 2002. 
• Böszörményi E.–Makkai L.: A reformátusok és a reformátusság a magyarországi kapita¬lista 

társadalomban. In: Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetébıl 1867–1878. 
• Evans, G. R.: The Church in the Early Middle Ages. New York, Tauris, 2007. 
• F. Romhányi B.: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori 

Magyarországon. Bp. 2010. 
• Günther, F.: Geschichte des deutschen Gartenbaues. Deutsche Agrargeschichte VI. Stuttgart, 1984. 
• Kaposi Z.: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Budapest–Pécs, 2002. 
• Lékai L. OCist: Ciszterciek. Eszmény és valóság. Bp. 1991. 
• Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója 1808–1866. Szerk. Hudi J. Pápa, 2004. 
• Schmitz, Ph.: A ben¬cé¬sek civilizációs tevékenysége a XII-tıl a XX. századig. I. Pannonhalma, 

1998. 
• Tessedik–Berzeviczy: A parasztok állapotáról Magyarországon. Szerk: Zsigmond G. Bp. 1979. 
• Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp. 1982. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1210 Demokratikus és monolitikus politikai rendszerek 

Tantárgy felelıse: 
Ö. Kovács József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  

Fábián Zoltán Imre, 
Kun Miklós,  

Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgyban feldolgozott kérdéskör alapfogalmai: a politikai rendszer, a hatalmi ágak és azok elválasztása 
egymástól, az állam és az állami intézményrendszer, a civil társadalom. A modern kori politikai rendszerek 
történelmi elızményei: az ókori Görögország és a keresztény Európa államszervezése. A kálvinista 
államfelfogás. Az abszolutizmus Európában. A polgári átalakulás és a polgári politikai rendszerek kialakulása. 
– Az államalapítás és a középkori magyar állam. A három részre szakadt ország államszervezési sajátosságai. 
A magyar rendi állam intézményei és átalakulásuk 1848/49-ben. A modern polgári államberendezkedés 
alapjainak lerakása és az intézményrendszer változásai az I. világháborúig Magyarországon. A modern 
politikai pártok kialakulása és társadalmi bázisuk. A nagy társadalmi csoportok parlamenti reprezentációja a 
20. század elsı felében. – Diktatúrák Európában: Szovjetunió és Németország. – A 21. századi hazai 
diktatúrák. A „proletárdiktatúra” a gyakorlatban: egy szők csoport diktatúrája – a népszuverenitás ellentéte. A 
hatalmi ágak elválasztása és általában a jogállamiság elvének tagadása a szocializmusban. Az 1956. évi 
forradalom, mint a hatalom feletti társadalmi ellenırzés megvalósításnak kísérlete. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Belényi Gy.: A sztálinizmus Magyarországon: a Rákosi rendszer. Korunk, 2003/2. 
• Bihari M.: Magyar politika 1944–2004. Bp. 1994. 
• Connor, W. D.: The Accidental proletariat. Princeton, 1991. 
• Deér József: A pápaság és a normannok. Bp.–Máriabesnyı 2010. 
• Dunn, J.: A demokrácia. Bp. 1990. 
• Easton, D.: The Analysis of Political Structure. New York, 1990. 
• Easton, D.: The Political System. New York, 1953. 
• Gergely J. – Izsák L.: A huszadik század története. Bp. 2000.  
• Gerics J.: A korai rendiség Európában és Magyarországon, Bp. 1987. 
• Hegyi K.: Török berendezkedés Magyarországon. Bp. 1995. 
• Izsák L.: Rendszerváltástól rendszerváltásig 1944–1990. Bp. 1998.  
• Palasik M.: A jogállam megteremtésének kísérlete Magyarországon 1944–1949. Bp. 2000. 
• Pölöskei F. – Ránki Gy. (szerk.): A magyarországi polgári államrendszerek. Bp. 1981. 
• Püski L.: A Horthy rendszer 1919–1945. Bp. 2006. 
• Romsics I.: Magyarország története a XX. században. Bp. 1999. 
• Sashalmi E.: A nyugat-európai államfejlıdés vázlata. Bp. 2006. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1211 Demokratikus és monolitikus politikai rendszerek 

Tantárgy felelıse: 
Ö. Kovács József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  

Fábián Zoltán Imre, 
Kun Miklós,  

Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgyban feldolgozott kérdéskör alapfogalmai: a politikai rendszer, a hatalmi ágak és azok elválasztása 
egymástól, az állam és az állami intézményrendszer, a civil társadalom. A modern kori politikai rendszerek 
történelmi elızményei: az ókori Görögország és a keresztény Európa államszervezése. A kálvinista 
államfelfogás. Az abszolutizmus Európában. A polgári átalakulás és a polgári politikai rendszerek kialakulása. 
– Az államalapítás és a középkori magyar állam. A három részre szakadt ország államszervezési sajátosságai. 
A magyar rendi állam intézményei és átalakulásuk 1848/49-ben. A modern polgári államberendezkedés 
alapjainak lerakása és az intézményrendszer változásai az I. világháborúig Magyarországon. A modern 
politikai pártok kialakulása és társadalmi bázisuk. A nagy társadalmi csoportok parlamenti reprezentációja a 
20. század elsı felében. – Diktatúrák Európában: Szovjetunió és Németország. – A 21. századi hazai 
diktatúrák. A „proletárdiktatúra” a gyakorlatban: egy szők csoport diktatúrája – a népszuverenitás ellentéte. A 
hatalmi ágak elválasztása és általában a jogállamiság elvének tagadása a szocializmusban. Az 1956. évi 
forradalom, mint a hatalom feletti társadalmi ellenırzés megvalósításnak kísérlete. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Belényi Gy.: A sztálinizmus Magyarországon: a Rákosi rendszer. Korunk, 2003/2. 
• Bihari M.: Magyar politika 1944–2004. Bp. 1994. 
• Connor, W. D.: The Accidental proletariat. Princeton, 1991. 
• Deér József: A pápaság és a normannok. Bp.–Máriabesnyı 2010. 
• Dunn, J.: A demokrácia. Bp. 1990. 
• Easton, D.: The Analysis of Political Structure. New York, 1990. 
• Easton, D.: The Political System. New York, 1953. 
• Gergely J. – Izsák L.: A huszadik század története. Bp. 2000.  
• Gerics J.: A korai rendiség Európában és Magyarországon, Bp. 1987. 
• Hegyi K.: Török berendezkedés Magyarországon. Bp. 1995. 
• Izsák L.: Rendszerváltástól rendszerváltásig 1944–1990. Bp. 1998.  
• Palasik M.: A jogállam megteremtésének kísérlete Magyarországon 1944–1949. Bp. 2000. 
• Pölöskei F. – Ránki Gy. (szerk.): A magyarországi polgári államrendszerek. Bp. 1981. 
• Püski L.: A Horthy rendszer 1919–1945. Bp. 2006. 
• Romsics I.: Magyarország története a XX. században. Bp. 1999. 
• Sashalmi E.: A nyugat-európai államfejlıdés vázlata. Bp. 2006. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1240 Társadalmak, hadseregek, hadszínterek 

Tantárgy felelıse: 
Szakály Sándor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán, 

Csikány Tamás, 
Papp Sándor, 

Szakály Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a hadseregek szervezésének és mőködtetésének társadalmi össze-függéseivel foglalkozik, a 
hadseregek társadalmi bázisával, fegyverzetével, továbbá a hadtörténet földrajzi alapjaival kapcsolatos elméleti 
kérdésekkel, az egyes földrajzi és környezeti tényezıknek a hadviselésre gyakorolt hatásával. Az ókori és 
középkori hadviselés ilyen irányú vonatkozásainak bemutatása után elemezzük a zsoldosság kialakulásának 
társadalmi bázisát, valamint a tőzfegyverek elterjedésének és az állandó hadsereg megjelenésének hatását a 
hadmővészetre. A 18–19. század társa-dalmi változásai is hatással voltak a hadseregek feladatrendszerére, 
szervezetére, a háborúk pedig életmódbeli és környezeti változásokat is generáltak. Fontos az állam és a 
fegyveres erık viszonya, a haderık szervezeti felépítésének változása, a gazdaság hatása a fegyveres erık 
tagozódására, belsı struktúrájára, feladatrend¬szerére, vezetési mechanizmusára. A második világháború 
eseményeit a hadszín¬terek sajátosságainak tükrében elemezzük.  
A második világháború után a hidegháborús idıszaknak közvetlen társadalmi és katonai hatásai mutathatók ki. 
A magyar haderı 1945 utáni szerepérıl a társadalmi viszonyok változásainak tükrében kell szólni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király B.–Veszprémy L. Bp. 2003. 
• Clausewitz, C. von: A háborúról. Veszprém, 1999. 
• Fischer F.: A megosztott világ. Bp. 1992. 
• Gábor I. – Horváth Á.: A haditérképek históriája. Bp. 1979. 
• Niehorster, L. W. G.: The Royal Hungarian Army 1920–1945 I: Organization and History. Bayside, 

N.Y. 1998. 
• Szántó I.: Az európai hadszínterek katonaföldrajza. Bp. 1964. 
• The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848/49. A Military History. New York, 1999. 
• The World at War, history of WW 1939–1945. A Military Historical website 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MTD 1241 Társadalmak, hadseregek, hadszínterek 
Tantárgy felelıse: 

Szakály Sándor 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán, 

Csikány Tamás, 
Papp Sándor, 

Szakály Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a hadseregek szervezésének és mőködtetésének társadalmi össze-függéseivel foglalkozik, a 
hadseregek társadalmi bázisával, fegyverzetével, továbbá a hadtörténet földrajzi alapjaival kapcsolatos elméleti 
kérdésekkel, az egyes földrajzi és környezeti tényezıknek a hadviselésre gyakorolt hatásával. Az ókori és 
középkori hadviselés ilyen irányú vonatkozásainak bemutatása után elemezzük a zsoldosság kialakulásának 
társadalmi bázisát, valamint a tőzfegyverek elterjedésének és az állandó hadsereg megjelenésének hatását a 
hadmővészetre. A 18–19. század társa-dalmi változásai is hatással voltak a hadseregek feladatrendszerére, 
szervezetére, a háborúk pedig életmódbeli és környezeti változásokat is generáltak. Fontos az állam és a 
fegyveres erık viszonya, a haderık szervezeti felépítésének változása, a gazdaság hatása a fegyveres erık 
tagozódására, belsı struktúrájára, feladatrend¬szerére, vezetési mechanizmusára. A második világháború 
eseményeit a hadszín¬terek sajátosságainak tükrében elemezzük.  
A második világháború után a hidegháborús idıszaknak közvetlen társadalmi és katonai hatásai mutathatók ki. 
A magyar haderı 1945 utáni szerepérıl a társadalmi viszonyok változásainak tükrében kell szólni. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király B.–Veszprémy L. Bp. 2003. 
• Clausewitz, C. von: A háborúról. Veszprém, 1999. 
• Fischer F.: A megosztott világ. Bp. 1992. 
• Gábor I. – Horváth Á.: A haditérképek históriája. Bp. 1979. 
• Niehorster, L. W. G.: The Royal Hungarian Army 1920–1945 I: Organization and History. Bayside, 

N.Y. 1998. 
• Szántó I.: Az európai hadszínterek katonaföldrajza. Bp. 1964. 
• The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848/49. A Military History. New York, 1999. 
• The World at War, history of WW 1939–1945. A Military Historical website 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

MTD 1310 A klasszikus ókor népeinek mitológiája 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin, 
Fábián Zoltán,  
Fehér Bence,  

Kopeczky Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja a nagy klasszikus ókori kultúrák vallásának bemutatása. A tantárgy keretében a hallgatók 
megismerkednek a egyiptomi, görög, etruszk, római, kelta és germán vallás mítoszaival és tárgyi emlékeivel. 
Külön hangsúllyal szerepelnek, az adott vallási képzetekre vonatkozó legfontosabb források, azok értelmezése, 
lehetıségei, és nehézségei. Természetesen az írott források és a tárgyi emlékek aránya témánként változó, az 
egyiptomi, görög, római vallás esetében nagyobb súlyt kap a forrásfeldolgozás (mind a három nyelvet oktatjuk 
a karunkon), míg az etruszk, kelta és germán vallások esetében pedig a tárgyi anyag dominál. A vallástörténet 
elméleti kérdései közül kiemelt hangsúlyt kap a vallási szinkretizmus, mint az ókori világ globalizálódásának 
egyik fontos bizonyítéka. Tematikában érintjük a misztérium vallásokat és az pogány római vallás 
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utóvédharcát a kereszténységgel szemben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Beard, M. – North, J. – Price, S.: Religions of Rome. Vol. II. A Sourcebook. Cambridge, 1998. 
• Burkert,W.: Ancient Mystery Cults. Harvard Univ. 1989. 
• Jones, P.–Pennick, N.: A History of Pagan Europe. Routledge, London–New York, 1997.  
• Kerényi K.:  Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp. 1984. 
• Kerényi K.: Görög mitológia. Bp. 1977. 
• Köves-Zulauf, Th.: Bevezetés a római vallás és mondatörténetbe. Bp. 1995. 
• Sarkady J. (szerk): Görög vallás – görög istenek, Bp. 1977.  
• Simon, E.: Die Götter der Griechen. München, 1985. 
• Simon, E.: Die Götter der Römer. München, 1990. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MTD 1320 Az Ó- és Új szövetségi iratok történeti és kulturális háttere 
Tantárgy felelıse: 

Pecsuk Ottó 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Balla Péter,  

Kopeczky Rita, 
Papp Ferenc, 
Pecsuk Ottó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy bevezetéseként az ókori Mezopotámia, Szíria, és Palesztina vallástörténetét tekintjük át vázlatosan. 
Különös hangsúllyal tárgyaljuk a vallástörténet ikonográfiai forrásanyagát, valamint történeti antropológiai 
aspektusait. Továbbiakban az egyes újszövetségi iratok, iratcsoportok, szerzık egyedi teológiájának 
csomópontjait, jellegzetességeit sajátíthatják el a hallgatók. A források vizsgálata mellett nagy hangsúlyt kap 
az óegyház kialakulása és korai szervezetének bemutatása. A szemináriumokat forrásolvasás egészíti ki, 
melyen részben eredeti nyelven, részben fordításban sajátítják el a hallgatók a szövegek értelmezését, 
elemzését és értékelését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Jones, P.–Pennick, N.: A History of Pagan Europe. London–New York, 1997. 
• Albertz, R.: Religionsgeschichte Israels in der alttestamentlichen Zeit. I–II. Göttingen, 1994. 
• Hutter, M.: Religionen in der Umwelt des Alten Testaments. Stuttgart, 1994. 
• Schweitzer, E. Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Bp. 2004. 
• Brown, P.: Az európai kereszténység kialakulása 200–1000. Bp. 1999. 
• Euszebiosz egyháztörténete (Ekklésiastiké historia). Ford. Baán I. Bp. 1983. 
• Szókratész egyháztörténete. Ford. Baán I. Bp. 1984. 
• Septuaginta – Morphologically tagged Edition. Ed. Alfred Rahlfs. Stuttgart 1979 (reprint: 1996). 
• Novum Testamentum Graece et Latine. Ed. Nestlé–Alland. Stuttgart, 1993 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1340 Nem keresztény világvallások 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán,  
Fehér Bence,  

Kopeczky Rita, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az egyes társadalmak és államok életét évezredeken keresztül alapvetıen meghatározta a vallás. Az eurázsiai 
térségben több olyan vallási eszmerendszer is kialakult, mely részben missziós törekvései (pl. iszlám, 
budhizmus), részben az adott vallási rendszer követıinek nagy száma (pl. kínai univerzalizmus) miatt 
különösen nagy hatást gyakoroltak a tágabb értelemben vett kultúrára. Az évszázadok folyamán ezek a nagy, 
világvallásnak nevezhetı eszmerendszerek egymással is rendszeresen kapcsolatba kerültek, hol 
megtermékenyítve egymást, hol egymással élesen szemben állva. Az európai keresztény kultúra is számos 
alkalommal találkozott ezen nem-keresztény vallásokkal, hozzájuk való viszonya az évszázadok során sokszor 
és sokat változott. A globalizált világ kialakulása a vallások számára is új helyzetet teremtett, ezért alapvetı 
fontosságú az emberek gondolkodását ma is mélyen befolyásoló vallási rendszerek megismerése. 
A tárgy nagy vonalakban ismerteti a mai világvallásokat (iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kínai 
univerzalizmus, sintoizmus). Bemutatja szent könyveiket, fıbb tanításaikat, vallásos életvitelük szabályait, 
figyelembe véve a vallások közötti párbeszéd jelenlegi tendenciáit. Különösen nagy figyelmet szentelünk e 
vallások kialakulásának, történetének, földrajzi elterjedésüknek, a külsı misszióhoz való viszonyuknak, 
valamint az egyes vallások és kultúrák viszonyának. Az elıadásokon a hallgatók példákon keresztül 
ismerkednek meg a vallási konfliktusok kulturális gyökereivel, jellegével, következményeivel, ill. a feloldásuk 
lehetıségeivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története. I–III. Bp. 1994-1996.  
• Glasenapp, H. van: Az öt világvallás. Bp. 1975. 
• Ions, V.: Indiai mitológia. A mítoszok világa. Bp. 1991. 
• Hinnels, J. R.: Perzsa mitológia. Bp. 1992. 
• Küng, H.–Ess. J. van: Párbeszéd az iszlámról. Kereszténység és világvallások. Bp. 1998.  
• Küng, H. – Ess, J. van: Párbeszéd a hinduizmusról. Kereszténység és világvallások. Bp. 1999.  
• Reader:, I.: A Sintoizmus. Vallások világa. Bp. 2000. 
• Lin Yu Tang: Mi kínaiak. Bp. 1991. 
• Sati Bhante: A sintoizmus. Bp. 1990. 
• Simon, R.: A Korán – A Korán világa. Bp. 1987. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1371 Egyetemes és magyar protestáns mővelıdéstörténet és forrásai 

Tantárgy felelıse: 
Nagy Zsombor 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond, 
Kurucz György, 
Nagy Zsombor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A középkori Egyháznak a kultúrában, oktatásban betöltött szerepéhez képest a reformáció teljesen átalakította 
az egyház és ember kapcsolatát és merıben új társadalmi értékítéletet hirdetett. Ennek hatása a 
mővelıdéstörténetben jól kimutatható, a kultúra protestáns vonulatában a kálvini esztétika alapjaitól 400 éven 
keresztül. Részletesebben elemezzük ennek tükrözıdését a mővészetben és a zenei kultúrában, az alkotásokon, 
írott forrásokon és tárgyi emlékeken keresztül. Az antropológiai szemlélető újabb társadalom- és 
kultúrtörténeti kutatások eredményeivel is megismerkedünk. A 16. század elejétıl megjelenı protestáns 
irányzatok, majd a kialakuló új felekezetek számos elemmel gazdagították a magyar kultúrát is. Hatásuk 
kimutatható a polgárosodásban, a gazdasági, társadalmi, kulturális életben. Jelentıs volt a protestáns 
közösségek szerepe az ország függetlenségéért küzdı mozgalmakban. A protestáns szellemiség az 
ellenreformáció után is meghatározó volt. A protestantizmus magyarországi elterjedése kapcsán tárgyaljuk 
annak nyugat-európai gyökereit, az új hitelvek befogadására kész magyarországi társadalmat, a lutheri és a 
helvét irányú egyházak egymás mellett élését, a fıúri pártfogókat, az erdélyi unitárius-helvét hitvitákat, majd a 
helvét és lutheránus egyházak elkülönülését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Chadwick, O.: A reformáció. Bp. 1998. 
• Dülmen, R. van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. I–III. München, 1990–1994. 
• Heussi, K.: Az egyháztörténet kézikönyve. Bp. 2000. 
• Im Hof, U.: A felvilágosodás Európája. Bp. 1995. 
• Bucsay M.: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Bp. 1985. 
• Magyar mővelıdéstörténet. Szerk. Kósa L. Bp. 1999.  
• Mezıváros, reformáció és irodalom 16–18. század. Szerk. Szabó András. Bp. 2005. 
• Péter K.: Papok és nemesek. Magyar mővelıdéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdıdı másfél 

évszázadból. Bp. 1995. 
• Péter K.: Reformáció: kényszer és választás. Bp. 2004. 
• Radvánszky B.: Magyar családélet és háztartás a 16. és 17. században. Bp. 1986.  
• G. Szabó B.–Fekete Cs.–Bereczki L. (szerk.): Egyház és mővelıdés. Fejezetek a reformátusság és a 

mővelıdés XVI-XIX. századi történetébıl. Debrecen, 2000. 
• Szakály F.: Mezıvárosok és reformáció. Tanulmányok a korai polgárosodás kérdéséhez. (Humanizmus 

és reformáció) Bp. 1995. 
• Szentírás, hagyomány, reformáció. Szerk. F. Romhányi B. – Kendeffy B. Bp. 2009. 
• Zimányi V. (szerk.): Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. 

században. Bp. 1994.  
• Zoványi J.: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. Bp. 2004 (reprint). 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0021 A történelem kutatás módszertana 

Tantárgy felelıse: 
Semsey Viktória 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, Fehér 
Bence,  

Makkai Béla, 
 Ö. Kovács József, 
Semsey Viktória 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A három félév egyikében a hallgatók választhatnak az egyes speciális programok oktatói által meghirdetett 
módszertani kurzusok közül. A tantárgy keretében egyben lehetıséget kívánunk biztosítani a szakszöveg-írás 
(academic writing) módszertanának elsajátítására. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy történeti fejlıdésében mutatja be a történetkutatás módszertanát. A történeti segédtudományok 
megjelenése az ókortól a középkor végéig. Az epigráfiai és filológiai módszerek finomodása az ókortól a 
középkor végéig. 
A szövegkritika megjelenése és „kötelezıvé” válása. Az újkori szervezett történeti kutatások módszertani 
bázisa, az elsı kritikai szövegkiadások. Új történeti források felfedezése és „hamisítása”. A történeti kritikai 
módszer megjelenése. Az elsı módszertani viták a történelem tudományban. Szakági módszertanok átvétele a 
19. században: A különbözı történelemtudományi ágak (régészet, mővelıdéstörténet, filológia, földrajz, 
néprajz) módszertani eredményeinek hasznosítása; a történettudomány mint e módszertannak szintetizátora. A 
20. század újabb módszertani impulzusai: szociológia, antropológia, pszichológia, demográfia, beépülésük a 
történettudomány eszköztárába. A természettudományos módszerek megjelenése. A legújabb módszerek: oral 
history, mikrotörténelem, pszichohistória, diszkurzív módszerek. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténet 
francia változata. Bp. 2007. 

• Bertényi I.: A történelem segédtudományai. Bp. 2006 
• Bloch, M.: A történész mestersége. Történetelméleti írások. Bp. 1996. 
• Bódy  Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, 

irányzatok, módszerek. Bp. 2003/2006. 
• Faragó Tamás – İry Péter (szerk.): Történeti Demográfiai Évkönyv 2000. Bp. 2000. 
• Glatz F.: Történetíró és politika. Bp. 1980. 
• Kállay I. (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 
• Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, 2004. 
• Kosáry D.: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész 1–2. Bp. 

2003. 
• Scott, Eddie M.: Ami „köztudott", az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás 

gondolkodásmódjába. Debrecen, 1996. 
• Sebık Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Bp. 2000. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0112 Latin II. 
Tantárgy felelıse: 

Csízy Katalin 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin,  
F. Romhányi 

Beatrix, Fehér 
Bence,  

Imregh Monika, 
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az oktatás két szinten indul: kezdı, illetve haladó csoportban. A kezdık a BA képzés két féléve anyagát 
felelevenítve folytatják tanulmányaikat a leíró nyelvtanban és a szövegolvasásban. Itt a harmadik félév végére 
jutnak el eredeti szövegek biztos és önálló fordításához. A haladó csoportba a középfokú latin nyelvvizsgával 
rendelkezı, illetve a BA képzésben latinból négy, esetleg hat félévet teljesített hallgatók kerülnek. İk az MA 
képzés tananyagába, illetve témaköreibe vágó forrásokkal és szakszövegekkel folytatják stúdiumaikat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Ferenczi A. – Monostori M.: Latin nyelvkönyv. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több kiadás). 
• Nagy I. – Tegyey I.: Latin nyelvtan. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több kiadás). 
• Nagy F. – Kováts Gy.: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó (több 

kiadás). 
• Betts, G.: Latin nyelvkönyv. Bp. 2006. 
• Latin szöveggyőjtemény történész hallgatók számára. Szerk. Fehér B. Bp. 2000. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 
 

MTD 0130 Elit kultúra és népi kultúra Európában 
Tantárgy felelıse: 

Szabóné Petrıczi 
Éva 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dusnoki József,  
Imregh Monika, 
Szabóné Petrıczi 

Éva 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a kultúra középkori differenciálódásától kezdve a 19. századig tekinti át a különbözı kulturális 
szférákat és azok összetett kapcsolatait, de a fı hangsúlyt a népi kultúra kutatására helyezi. Ugyanakkor 
világossá teszi, hogy a népi kultúra kutatása nem választható el az elitkultúra kutatásától. Bemutatja a 
kulturális köz-vetítık, a bi- és polikulturális participáció és a kulturális transzferek jelentıs szerepét. Különféle 
források (szövegek, képi ábrázolások, tárgyi források) segítségével illusztrálja a középkori és kora újkori 
kulturális, vallási és társadalmi elitek viszonyát a népi kultúrához. 



 

| 1545 | 

 

Évközi tanulmányi követelmények: 
 

Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Bahtyin, M.: François Rabelais mővészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Bp. 1982. 
• Baschet, J.: La civilisation féodale. Paris, 2006. 
• Burke, P.: Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp. 1991. 
• Dinzelbacher, P. (ed.): Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart, 1993. 
• Dülmen, R. van–Schindler, N.(eds.): Volkskultur. Frankfurt/M., 1987.  
• Ginzburg, C.: A sajt és a kukacok. Bp. 1991. 
• Greyerz, K. von: Religion und Kultur. Europa 1500–1800. Göttingen, 2000. 
• Gurevics, A. Ja.: A középkori népi kultúra. Bp. 1987. 
• Hein, D.–Schulz, A. (eds.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. München, 1996. 
• Keith, Th.: Religion and the decline of magic. Penguin. London. 1988. 
• Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa: Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. 

Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur. Szerk. J. Bahlcke. Stuttgart, 1999. 
• Le Roy Ladurie, E.: Montaillou… Bp. 1997. 
• Martin, H.: Mentalités médiévales. Paris, 2004. 
• Reinhard, W.: Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie. München, 2004. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0140 Történeti demográfia, történeti statisztika 

Tantárgy felelıse: 
Ö. Kovács József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dusnoki József 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a történeti demográfia és a történeti statisztika legjelentısebb irányzatait és kutatási módszereit 
mutatja be. Az elıadások érintik az európai és magyarországi népesség fejlıdésének fontosabb korszakait és 
azok kvantitatív kutatásainak lehetıségeit. A történeti statisztika legfontosabb képviselıinek és irányzatainak 
elemzésén túl foglalkozunk a történettudomány különféle ágazataiban (pl. hadtörténet, gazdaságtörténet, 
egyháztörténet stb.) alkalmazott statisztikai módszerekkel, így külön hangsúlyt fektetünk a politikai és katonai 
gondolkodás demográfiai és statisztikai aspektusaira, azok fejlıdési mechanizmusának vizsgálatára. 
Megismerkedünk a magyar történeti statisztikai és történeti demográfiai kutatás legfontosabb eredményeivel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Acsádi, Gy.–Nemeskéri, J.: History of Human Life Span and Mortality. Bp. 1970. 
• Ariès, Philippe: Gyermek, család, halál. Bp. 1987. 
• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  
• Faragó T. (szerk.): Bölcsıtıl a koporsóig. Szöveggyőjtemény a történeti demográfia 

tanulmányozásához. Bp. 2005. 
• Fényes E.: Magyarország statisztikája. I–III. Pest, 1842–1843. 
• Katus L.: A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században. Történelmi Szemle 

1980/2. 270–287. 
• Kovacsics J. (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Bp. 1957. 
• Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája. Bp. 1963. 
• Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896–1995). Millecen¬tenáriumi 

elıadások. Bp. 1997. 
• Livi-Bacci, M.: A világ népességének rövid története. Bp. 1999. 
• Clark, P. - Souden, D. C.: Migration and Society in Early Modern England. Totowa, N.J., 1988. 
•  Noiriel, G.: Population, immigration et identité nationale en France. Paris, 1992. 
• Pfister, Ch.: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie. München, 2007. 
• Thirring G.: Magyarország népessége II. József korában. Bp. 1938. 
• Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Bp. 1973. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0151 Történeti ökológia, környezettörténet 
Tantárgy felelıse: 

Gálffy László 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Gálffy László,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az emberi társadalom és a természeti környezet viszonyát vizsgáló történeti stúdiumok (történeti ökológia, 
környezeti régészet, környezettörténet, tájtörténet) szoros kapcsolatban állnak a természettudományokkal, 
felhasználják a természeti viszonyok idıbeli változásaira vonatkozó új kutatási eredményeket. A kultúra és a 
környezet kapcsolatrendszerének vizsgálatával választ kaphatunk arra, hogy a történeti folyamatokat 
mennyiben határozták meg a természeti tényezık. A történeti ökológia a történettudomány egyik legfiatalabb 
ága, kutatása az utóbbi két évtizedben bontakozott ki. A környezeti régészet tárgyi forrásai révén az egyes 
mikro- vagy makro régiók környezeti rekonstrukciójára, tájtörténeti változások ábrázolására nyílik lehetıség. 
A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a történeti ökológia és a környezeti régészet adatgyőjtési, 
forrásfeltáró és forráselemzı módszereivel, valamint környezetrekonstrukciós projektekkel. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Butzer, K. W.: Archaeology as human ecology: Method and theory for a contextual approach. 
Cambridge, 1982. 

• Gyulai F.: Archaeobotanika. A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani 
vizsgálatok alapján. Bp. 2001. 

• Gyulai, F.: Environment and agriculture in Bronze Age Hungary. Bp. 1993. 
• Pálóczi Horváth A.: Középkori települések környezettörténeti kutatása. Magyar Mezıgazdasági Múz. 

Közleményei 2001–2004. Bp. 2004. 73–92. 
• Poroszlai, I.–Vicze, M. (eds.): SAX. Százhalombatta Archaeological Expedition. Annual Report 1–2. 

Százhalombatta, 2000, 2005. 
• Rácz L.: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején. JGYFG Kiadó, Szeged, 2001. 
• Sümegi P.: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai. Szeged, 2003. 
• R. Várkonyi Á.: Történeti ökológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi I. Bp. 1998. 
• R. Várkonyi Á.–Kósa L. (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok 

Magyarországról. Bp. 1993. 
• R. Várkonyi Á. (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Bp. 2000. 
• „A táj változásai a Kárpát-medencében” I–VI. konferencia, 1996–2006. Szerk. Füleky Gy. Gödöllı, 

1997–2007. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0170 Politikai struktúrák és államok Európában az ókortól napjainkig 
Tantárgy felelıse: 

Ö. Kovács József 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gálffy László, 

Gergely András 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az állam tágabb értelemben a politikailag szervezett emberek összessége, szőkebb értelemben jelenti az állami 
szervek összességét. A jelen tantárgy oktatásának alapja az az angolszász felfogás, amely az állam és a 
kormányzati rendszer /rendszerek/ fogalmát szinonimaként használja. A történelem folyamán a szuverén 
közösségek (államok) adott földrajzi korlátok között, adott jogrendszer alapján létre jött egységek, amelyeket 
vagy egy testület (arisztokratikus köztársaság, köztársaság, demokratikus köztársaság stb.), vagy örökösödés, 
ill. választás útján az állam fölött fennhatóságot gyakorló személy vezet. A kronológiai sorrendben felvehetı 
kurzusok a görög poliszoktól napjainkig követik az állam mőködésének alapvetı rendezı elvét. A hallgatók 
megismerik azokat az írott forrásokat, amelyekben ez a rendezı elv formát ölt (törvények), a kormányzás 
különbözı szintjei között megvalósuló hatalommegosztást (centralizált, decentralizált rendszerek), az állami 
szervek összességének felépítését egy-egy konkrét ország példáján illusztrálva. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Alföldy G.: Római társadalomtörténet. Bp. 2000.  
• Braudel, F.: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. 
• I–III. Bp. 1996. 
• Chaunu, P.: A klasszikus Európa. Bp. 1971. 
• Deér József: A pápaság és a normannok. Bp.–Máriabesnyı, 2010. 
• Diószegi I.: A hatalmi politika másfél évszázada 1789–1939, Bp. 1994. 
• Duby, G.: Emberek és struktúrák a középkorban. Bp. 1978. 
• Grousset, R.: L'empire des steppes. Paris, 1939. 
• Németh Gy.: A poliszok világa. Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög 

társadalomtörénetbe. Bp. 1999. 
• Picq, J.: Une histoire de l'Etat en Europe: Pouvoir, justice et droit du Moyen âge à nos jours. Paris, 

2009. 
• Sashalmi E.:A nyugat-európai államfejlıdés vázlata. Bp. 2006. 
• Szőcs, J.: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp. 1983. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1120 Urbanizáció és gazdasági fejlıdés az európai térségben 
Tantárgy felelıse: 

Gálffy László 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Gálffy László,  

Gergely András, 
Imregh Monika,  
Ö. Kovács József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A legkorábbi élelemtermelı gazdaságok hozták létre az elsı városokat a Közel-Keleten, 7–8 ezer évvel ezelıtt. 
Ezek mezıgazdasági és kézmőipari többlettermékek begyőjtésére és szétosztására szolgáló központi 
települések voltak, a gazdaság irányítását mint szakrális központok végezték. A civilizációs fejlıdésben 
vitathatatlan a városok elsıdleges szerepe, akár saját vonzáskörzetük, akár nagyobb térség, akár birodalmak 
központjaiként mőködtek. Az európai típusú városokban a szakrális funkció háttérbe szorul, a kereskedelmi, 
ipari és banktevékenység a legfıbb jellemzıje az urbanizációnak. A városi polgárság és az önkormányzat a 
görög poliszokban jelenik meg, az ekkor megszületett polgári szabadság a mintaképe a következı korok 
fejlıdésének, valamint az egész társadalomra kiterjedı állampolgári jogoknak. Tantárgyunk a fı történelmi 
korszakok szerint tagoltan foglalkozik a gazdasági és társadalmi fejlıdés és az urbanizáció összefüggéseivel az 
ókortól napjainkig. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Adams, R. McC.: Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central 
Floodplain of the Euphrates. Chicago–London, 1981. 

• Berend T. I.–Ránki Gy.: Európa gazdasága a 19. században. Bp. 1987. 
• Braudel, F.: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. I-III. Bp. 1996. 
• Diederiks, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társadalomtól a 

gondoskodó államig. Bp. 1995. 
• Duncan-Jones, R.: The Economy of the Roman Empire. Cambridge, 1974. 
• Granasztói Gy.: A középkori magyar város. Bp. 1980. 
• Michell, H.: The Economics of Ancient Greece. Cambridge, 1957. 
• Mols, R.: Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle. I–III. 

1954–1956. 
• Pirenne, H.: Les villes et les institutions urbaines. I–II. Paris–Bruxelles, 1939. 
• Rondo, C.: A világgazdaság rövid története. Bp. 1998. 
• Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra középkori Sopronban, Pozsonyban 

és Eperjesen. Bp. 2004. 
• Szőcs J.: Városok és kézmővesség a XV. századi Magyarországon. Bp. 1955. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1121 Urbanizáció és gazdasági fejlıdés az európai térségben 

Tantárgy felelıse: 
Gálffy László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Gálffy László,  

Gergely András, 
Imregh Monika,  
Ö. Kovács József 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A legkorábbi élelemtermelı gazdaságok hozták létre az elsı városokat a Közel-Keleten, 7–8 ezer évvel ezelıtt. 
Ezek mezıgazdasági és kézmőipari többlettermékek begyőjtésére és szétosztására szolgáló központi 
települések voltak, a gazdaság irányítását mint szakrális központok végezték. A civilizációs fejlıdésben 
vitathatatlan a városok elsıdleges szerepe, akár saját vonzáskörzetük, akár nagyobb térség, akár birodalmak 
központjaiként mőködtek. Az európai típusú városokban a szakrális funkció háttérbe szorul, a kereskedelmi, 
ipari és banktevékenység a legfıbb jellemzıje az urbanizációnak. A városi polgárság és az önkormányzat a 
görög poliszokban jelenik meg, az ekkor megszületett polgári szabadság a mintaképe a következı korok 
fejlıdésének, valamint az egész társadalomra kiterjedı állampolgári jogoknak. Tantárgyunk a fı történelmi 
korszakok szerint tagoltan foglalkozik a gazdasági és társadalmi fejlıdés és az urbanizáció összefüggéseivel az 
ókortól napjainkig. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Adams, R. McC.: Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central 
Floodplain of the Euphrates. Chicago–London, 1981. 

• Berend T. I.–Ránki Gy.: Európa gazdasága a 19. században. Bp. 1987. 
• Braudel, F.: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. I-III. Bp. 1996. 
• Diederiks, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társadalomtól a 

gondoskodó államig. Bp. 1995. 
• Duncan-Jones, R.: The Economy of the Roman Empire. Cambridge, 1974. 
• Granasztói Gy.: A középkori magyar város. Bp. 1980. 
• Michell, H.: The Economics of Ancient Greece. Cambridge, 1957. 
• Mols, R.: Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle. I–III. 

1954–1956. 
• Pirenne, H.: Les villes et les institutions urbaines. I–II. Paris–Bruxelles, 1939. 
• Rondo, C.: A világgazdaság rövid története. Bp. 1998. 
• Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra középkori Sopronban, Pozsonyban 

és Eperjesen. Bp. 2004. 
• Szőcs J.: Városok és kézmővesség a XV. századi Magyarországon. Bp. 1955. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1132 Agrártörténet és népesedési folyamatok Európában az ókortól a 20. század végéig 
Tantárgy felelıse: 

Gálffy László 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csoma Zsigmond, 

Dusnoki József, 
Fehér Bence 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A preindusztriális társadalmakban a mezıgazdaság volt a meghatározó termelési ágazat. Az ókortól kezdve 
nyújtunk áttekintést a társadalmanként és területenként változó mezıgazdasági termelésrıl, az egyes régiók 
gazdálkodási sajátosságairól és az ezektıl nagy mértékben függı demográfiai viszonyokról. A mezıgazdaság 
több ezer éves fejlıdésében csúcspontot jelentett a Római Birodalom agrotechnikája, üzemszervezése és az 
erre alapozódó árutermelés, ami biztosította a jelentıs városi lakosság és a hadsereg ellátását. A középkorban 
az agrárgazdaság szerkezeti felépítése megváltozik: kiépül az uradalmi rendszer, létrejönnek a paraszti függés 
különféle változatai. A 10–11. században bekövetkezı ugrásszerő agrotechnikai fejlıdés („középkori 
mezıgazdasági forradalom”) tette lehetıvé a termelékenység gyors növekedését és az egyre növekvı európai 
népesség ellátását. Európában a fı élelmezési cikket a 18. századig a gabonafélék jelentették. A kapitalista 
világgazdaság kialakulásával, majd az ipari forradalom eredményeinek elterjedésével gazdasági 
szerkezetváltás következett be: új technológiák, munkaszervezés, növényfajták jelentek meg, s az intenzív 
gazdálkodás hatására mind kevesebb termelı látta el a növekedı népességet. A szétnyíló agrárolló hátrányosan 
érintette a rurális hagyományú régiókat, így Kelet-Európát is. A 20. században a mezıgazdasági termelésben 
egyre inkább a tudományos szempontok és a fejlett agrotechnika érvényesültek. Fontossá vált a nemzetközi 
intézmények szerepe, a környezetvédelem ügye. A szemináriumokon megismerkedünk az agráriummal 
kapcsolatos forrásokkal és a legfontosabb történeti feldolgozásokkal. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Braudel, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985.  

• Diederiks, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társadalomtól a 
gondoskodó államig. Bp. 1995. 

• Hoffmann T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I–II. Bp. 1998, 2001. 
• Isager, S.–Skydsgaard, J. E.: Ancient Greek Agriculture: An Introduction. London–New York, 1992. 
• Kloft, H.: Die Wirtschaft des Imperium Romanum. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006. 
• Maróti E.: Az itáliai mezıgazdasági árutermelés kibontakozása. Bp. 1981.  
• Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp., 1983. 
• Pfister, Ch.: Bevölkerungsgescichte und historische Demographie. München, 2007. 
• Tracy, M.: Agriculture in Western Europe. London, 1964. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1140 Magyarország gazdaság- és népesedéstörténete és ezek forrásai 
Tantárgy felelıse: 
F. Romhányi Beatrix 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra, 

Csoma Zsigmond,  
F. Romhányi 

Beatrix, 
Popély Gyula 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II- 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A Kárpát-medence természeti adottságainak és korábbi gazdasági és népesedési viszonyainak áttekintése után 
a tantárgy a 9–10. századtól foglalkozik a terület gazdálkodásával és demográfiai viszonyaival. Az 
államalapítás után az egész Kárpát-medence egységes gazdasági rendszerré szervezıdött, amelyben a 
legfontosabb ágazat hosszú idın keresztül a mezıgazdaság, de hangsúlyozni kell az európai jelentıségő 
bányaipart (só, nemesfémek), valamint a városok szerepét az iparban és a kereskedelemben. Tárgyaljuk a 
birtokviszonyok alakulását, az adózási és a pénzügyi rendszert. A 16. századtól Magyarország is 
bekapcsolódott a kialakuló világ-gazdaságba, elsısorban agrár termékek exportjával. A 18. századtól a 
Habsburg birodalom gazdaságpolitikája érvényesült. Az elmaradott társadalmi szerkezet és a tıkehiány az 
európai úttól eltérı, késleltetett fejlıdést eredményezett, ami a demográfiai helyzetre is jellemzı. A 19. század 
második felétıl gyors iparosodással kezdett felzárkózni az ország gazdasága. 1945 után struktúraváltás 
következett be. A tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb történeti források feldolgozása gyakorlati 
foglalkozáson történik. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Beluszky P.: Magyarország településföldrajza. Bp., 2003. 
• Faragó T. (szerk.): Bölcsıtıl a koporsóig. Szöveggyőjtemény a történeti demográfia 

tanulmányozásához. Bp. 2005. 
• Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp. 1963–1998. 
• Kaposi Z.: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Budapest–Pécs, 2002. 
• Komlós, J.: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac: Ausztria-Magyarország gazdasági 

fejlıdése a tizenkilencedik században. Bp. 1990. 
• Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896–1995). Millecentenáriumi elıadások. 

Bp. 1997. 
• Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori 

Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Bp. 2008. 
• Makkai L.: Der Ungarische Viehhandel, 1550–1650. Der Aussenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650. 

Köln–Wien, 1971. 
• Szabó I.: A falurendszer kialakulása Magyarországon. X–XV. század. Bp. 1966. 
• Wellmann I.: A magyar mezıgazdaság a XVIII. században. Bp. 1979. 
• Zimányi V.: Magyarország az európai gazdaságban, 1600–1650. Bp. 1976. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1212 Demokratikus és monolitikus politikai rendszerek 
Tantárgy felelıse: 

Ö. Kovács József 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  

Fábián Zoltán Imre, 
Kun Miklós,  

Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgyban feldolgozott kérdéskör alapfogalmai: a politikai rendszer, a hatalmi ágak és azok elválasztása 
egymástól, az állam és az állami intézményrendszer, a civil társadalom. A modern kori politikai rendszerek 
történelmi elızményei: az ókori Görögország és a keresztény Európa államszervezése. A kálvinista 
államfelfogás. Az abszolutizmus Európában. A polgári átalakulás és a polgári politikai rendszerek kialakulása. 
– Az államalapítás és a középkori magyar állam. A három részre szakadt ország államszervezési sajátosságai. 
A magyar rendi állam intézményei és átalakulásuk 1848/49-ben. A modern polgári államberendezkedés 
alapjainak lerakása és az intézményrendszer változásai az I. világháborúig Magyarországon. A modern 
politikai pártok kialakulása és társadalmi bázisuk. A nagy társadalmi csoportok parlamenti reprezentációja a 
20. század elsı felében. – Diktatúrák Európában: Szovjetunió és Németország. – A 21. századi hazai 
diktatúrák. A „proletárdiktatúra” a gyakorlatban: egy szők csoport diktatúrája – a népszuverenitás ellentéte. A 
hatalmi ágak elválasztása és általában a jogállamiság elvének tagadása a szocializmusban. Az 1956. évi 
forradalom, mint a hatalom feletti társadalmi ellenırzés megvalósításnak kísérlete. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Belényi Gy.: A sztálinizmus Magyarországon: a Rákosi rendszer. Korunk, 2003/2. 
• Bihari M.: Magyar politika 1944–2004. Bp. 1994. 
• Connor, W. D.: The Accidental proletariat. Princeton, 1991. 
• Deér József: A pápaság és a normannok. Bp.–Máriabesnyı 2010. 
• Dunn, J.: A demokrácia. Bp. 1990. 
• Easton, D.: The Analysis of Political Structure. New York, 1990. 
• Easton, D.: The Political System. New York, 1953. 
• Gergely J. – Izsák L.: A huszadik század története. Bp. 2000.  
• Gerics J.: A korai rendiség Európában és Magyarországon, Bp. 1987. 
• Hegyi K.: Török berendezkedés Magyarországon. Bp. 1995. 
• Izsák L.: Rendszerváltástól rendszerváltásig 1944–1990. Bp. 1998.  
• Palasik M.: A jogállam megteremtésének kísérlete Magyarországon 1944–1949. Bp. 2000. 
• Pölöskei F. – Ránki Gy. (szerk.): A magyarországi polgári államrendszerek. Bp. 1981. 
• Püski L.: A Horthy rendszer 1919–1945. Bp. 2006. 
• Romsics I.: Magyarország története a XX. században. Bp. 1999. 
• Sashalmi E.: A nyugat-európai államfejlıdés vázlata. Bp. 2006. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1230 Háborúk és hadmővészet története 
Tantárgy felelıse: 

Bognár Zalán 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  

Csikány Tamás, 
Horváth Csaba,  
Popély Gyula, 

Szakály Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az egyetemes és a magyar hadtörténet legfontosabb fejezeteit mutatja be. Foglalkozik az ókori és 
középkori államok hadseregeivel, szervezetével, fegyverzetével, harceljárásával, a jelentısebb háborúkkal, 
csatákkal és azok hadmővészeti értékelésével. A magyar hadtörténetet a honfoglalás kortól tekintjük át, 
megismerjük a középkori Magyar Királyság hadszervezetét, fegyverzetét, harceljárását, a korabeli európaitól 
való eltéréseit. Összegezzük a török- és Habsburg-ellenes harcok hadmővészeti tapasztalatait. Bemutatjuk a 
katonai irodalom és gondolkodás kialakulását és fejlıdését.  Az egyetemes és magyar hadtörténelem a 18. 
századtól az elsı világháború végéig. Az ipari forradalom és a nagy francia forradalom  jelentıs hatással volt a 
hadmővészet fejlıdésére. Értékeljük a kor fontosabb háborúinak az elsı világháborúig bezárólag a 
hadmővészeti tapasztalatait, a katonai gondolkodás fejlıdését és a fontosabb gondolkodók munkásságát. 
Ismertetjük Magyarország hadügyér a Habsburg-birodalom keretei között, az 1848/49-es szabadságharc 
katonai történetét és tapasztalatait, majd az elsı világháborús magyar részvételt.  
Az elsı világháború végétıl a második világháború végéig foglalkozunk a fontosabb államok fegyveres 
erıinek fejlıdésével, katonai elméletekkel és elképzelésekkel a jövı háborújáról. Elemezzük a második 
világháború hadjáratait és hadmővészeti tapasztalatait, a magyar haderı felkészítésével és részvételével. 
Az 1945 után folyó helyi háborúk és hadmővészeti tapasztalataik. A hidegháború és a bipoláris világrend 
kialakulásának illetve a tudományos-technikai forradalom vívmányainak hatása a fegyveres erık fejlıdésére. A 
magyar haderı 1945 után a párizsi békeszerzıdésig, illetve a Varsói Szerzıdés kötelékében, majd a NATO-ba 
vezetı úton. A tárgy oktatásának integráns része a tematikához kapcsolódó forrásismeret. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A hadmővészet középkori és újkori klasszikusai. Bevezetı tanulmányt írta: Rázsó Gy. Bp. 1974. 
• A hadmővészet ókori klasszikusai. Szerk. Haan I. Bp. 1963. 
• Eisenhower, D. D.: Keresztesháború Európában. Európa, Bp. 1982. 
• Endrei Walter – Jeszenszky Sándor (szerk.): Technikatörténet 1760-1960. Bp. 1993. 
• Galántai J.: Az elsı világháború. Bp. 1980. 
• Hadmővészet a nyugati világban. Bp. 1997. 
• Kende I.: Napjaink 120 háborúja. Bp. 1976. 
• Newark, Tim: Sorsfordító ütközetek. 50 csata, amely megváltoztatta a modern történelem menetét. Bp. 

2004 
• Perjés G.: Zrínyi Miklós és kora. 2. kiad. Bp. 2002. 
• Warry, J.: A klasszikus világ hadmővészete. Bp. é.n. 
• Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Bev. Perjés G. Bp. 1976. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 1231 Háborúk és hadmővészet története 

Tantárgy felelıse: 
Bognár Zalán 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  

Csikány Tamás, 
Horváth Csaba,  
Popély Gyula, 

Szakály Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy az egyetemes és a magyar hadtörténet legfontosabb fejezeteit mutatja be. Foglalkozik az ókori és 
középkori államok hadseregeivel, szervezetével, fegyverzetével, harceljárásával, a jelentısebb háborúkkal, 
csatákkal és azok hadmővészeti értékelésével. A magyar hadtörténetet a honfoglalás kortól tekintjük át, 
megismerjük a középkori Magyar Királyság hadszervezetét, fegyverzetét, harceljárását, a korabeli európaitól 
való eltéréseit. Összegezzük a török- és Habsburg-ellenes harcok hadmővészeti tapasztalatait. Bemutatjuk a 
katonai irodalom és gondolkodás kialakulását és fejlıdését.  Az egyetemes és magyar hadtörténelem a 18. 
századtól az elsı világháború végéig. Az ipari forradalom és a nagy francia forradalom  jelentıs hatással volt a 
hadmővészet fejlıdésére. Értékeljük a kor fontosabb háborúinak az elsı világháborúig bezárólag a 
hadmővészeti tapasztalatait, a katonai gondolkodás fejlıdését és a fontosabb gondolkodók munkásságát. 
Ismertetjük Magyarország hadügyér a Habsburg-birodalom keretei között, az 1848/49-es szabadságharc 
katonai történetét és tapasztalatait, majd az elsı világháborús magyar részvételt.  
Az elsı világháború végétıl a második világháború végéig foglalkozunk a fontosabb államok fegyveres 
erıinek fejlıdésével, katonai elméletekkel és elképzelésekkel a jövı háborújáról. Elemezzük a második 
világháború hadjáratait és hadmővészeti tapasztalatait, a magyar haderı felkészítésével és részvételével. 
Az 1945 után folyó helyi háborúk és hadmővészeti tapasztalataik. A hidegháború és a bipoláris világrend 
kialakulásának illetve a tudományos-technikai forradalom vívmányainak hatása a fegyveres erık fejlıdésére. A 
magyar haderı 1945 után a párizsi békeszerzıdésig, illetve a Varsói Szerzıdés kötelékében, majd a NATO-ba 
vezetı úton. A tárgy oktatásának integráns része a tematikához kapcsolódó forrásismeret. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A hadmővészet középkori és újkori klasszikusai. Bevezetı tanulmányt írta: Rázsó Gy. Bp. 1974. 
• A hadmővészet ókori klasszikusai. Szerk. Haan I. Bp. 1963. 
• Eisenhower, D. D.: Keresztesháború Európában. Európa, Bp. 1982. 
• Endrei Walter – Jeszenszky Sándor (szerk.): Technikatörténet 1760-1960. Bp. 1993. 
• Galántai J.: Az elsı világháború. Bp. 1980. 
• Hadmővészet a nyugati világban. Bp. 1997. 
• Kende I.: Napjaink 120 háborúja. Bp. 1976. 
• Newark, Tim: Sorsfordító ütközetek. 50 csata, amely megváltoztatta a modern történelem menetét. Bp. 

2004 
• Perjés G.: Zrínyi Miklós és kora. 2. kiad. Bp. 2002. 
• Warry, J.: A klasszikus világ hadmővészete. Bp. é.n. 
• Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Bev. Perjés G. Bp. 1976. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTD 0170 Politikai eszmerendszerek története az ókortól napjainkig 

Tantárgy felelıse: 
Popély Gyula 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Horváth Csaba, 

 Kun Miklós, 
Papp Sándor, 

Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az elıadás célja az, hogy a történelem legfıbb korszakainak politikai hatalommal és uralommal kapcsolatos 
,,vezéreszméit” megismertesse. A görög és a római államutópiák és politikai programok jelentıs képviselıinek 
(Platontól Ciceróig), valamint a keresztény gondolkodók mőveinek tárgyalása képezi a bevezetést. A 
középkori, majd a koraújkori politikai eszmevilágból elsısorban az európai államelképzelésekre (pl. 
Machiavelli, Morus, Luther, Kálvin, jezsuiták, Hobbes, Locke, Vico) helyezzük a hangsúlyt. A felvilágosodás 
különbözı elképzeléseinek felvázolása alapján a klasszikus liberalizmus (Kant), majd a gazdasági liberális (pl. 
Ricardo) képviselıinek eszméit ismertetjük, figyelve azok továbbgondolásaira (Tocqueville, Mill), majd pedig 
a konzervatív politikai programokra (Burke). A 19. századi korai szocialista, majd marxista, anarchista, 
társadalmi reformer, nacionalista, szociáldarwinista, majd pedig keresztény elgondolásainak, megjelenéseinek 
ismertetését a 20. századi diktatórikus (a nemzetiszocializmustól a kommunizmusig) programok bemutatásával 
zárjuk. Ezek tükrében térünk ki a demokratikus modellekre. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bayer J.: A politikai gondolkodás története. Bevezetés. Bp. 2005. 
• Hörcher F. – Péteri Z. – Takács P.: Állam- és jogbölcselet: kezdetektıl a felvilágosodásig. Bp. 2005. 
• Lánczi A.: A XX. század politikai filozófiája. Bp. 2007. 
• Takács P. (szerk.): A modern állam elméletének elızményei és történeti alapvonalai. Bp. 2010. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTD 1311 A klasszikus ókor népeinek mitológiája 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin, 
Fábián Zoltán,  
Fehér Bence,  

Kopeczky Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja a nagy klasszikus ókori kultúrák vallásának bemutatása. A tantárgy keretében a hallgatók 
megismerkednek a egyiptomi, görög, etruszk, római, kelta és germán vallás mítoszaival és tárgyi emlékeivel. 
Külön hangsúllyal szerepelnek, az adott vallási képzetekre vonatkozó legfontosabb források, azok értelmezése, 
lehetıségei, és nehézségei. Természetesen az írott források és a tárgyi emlékek aránya témánként változó, az 
egyiptomi, görög, római vallás esetében nagyobb súlyt kap a forrásfeldolgozás (mind a három nyelvet oktatjuk 
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a karunkon), míg az etruszk, kelta és germán vallások esetében pedig a tárgyi anyag dominál. A vallástörténet 
elméleti kérdései közül kiemelt hangsúlyt kap a vallási szinkretizmus, mint az ókori világ globalizálódásának 
egyik fontos bizonyítéka. Tematikában érintjük a misztérium vallásokat és az pogány római vallás 
utóvédharcát a kereszténységgel szemben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Beard, M. – North, J. – Price, S.: Religions of Rome. Vol. II. A Sourcebook. Cambridge, 1998. 
• Burkert,W.: Ancient Mystery Cults. Harvard Univ. 1989. 
• Jones, P.–Pennick, N.: A History of Pagan Europe. Routledge, London–New York, 1997.  
• Kerényi K.:  Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp. 1984. 
• Kerényi K.: Görög mitológia. Bp. 1977. 
• Köves-Zulauf, Th.: Bevezetés a római vallás és mondatörténetbe. Bp. 1995. 
• Sarkady J. (szerk): Görög vallás – görög istenek, Bp. 1977.  
• Simon, E.: Die Götter der Griechen. München, 1985. 
• Simon, E.: Die Götter der Römer. München, 1990. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTD 1313 A klasszikus ókor népeinek mitológiája 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin, 
Fábián Zoltán,  
Fehér Bence,  

Kopeczky Rita 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja a nagy klasszikus ókori kultúrák vallásának bemutatása. A tantárgy keretében a hallgatók 
megismerkednek a egyiptomi, görög, etruszk, római, kelta és germán vallás mítoszaival és tárgyi emlékeivel. 
Külön hangsúllyal szerepelnek, az adott vallási képzetekre vonatkozó legfontosabb források, azok értelmezése, 
lehetıségei, és nehézségei. Természetesen az írott források és a tárgyi emlékek aránya témánként változó, az 
egyiptomi, görög, római vallás esetében nagyobb súlyt kap a forrásfeldolgozás (mind a három nyelvet oktatjuk 
a karunkon), míg az etruszk, kelta és germán vallások esetében pedig a tárgyi anyag dominál. A vallástörténet 
elméleti kérdései közül kiemelt hangsúlyt kap a vallási szinkretizmus, mint az ókori világ globalizálódásának 
egyik fontos bizonyítéka. Tematikában érintjük a misztérium vallásokat és az pogány római vallás 
utóvédharcát a kereszténységgel szemben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Beard, M. – North, J. – Price, S.: Religions of Rome. Vol. II. A Sourcebook. Cambridge, 1998. 
• Burkert,W.: Ancient Mystery Cults. Harvard Univ. 1989. 
• Jones, P.–Pennick, N.: A History of Pagan Europe. Routledge, London–New York, 1997.  
• Kerényi K.:  Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp. 1984. 
• Kerényi K.: Görög mitológia. Bp. 1977. 
• Köves-Zulauf, Th.: Bevezetés a római vallás és mondatörténetbe. Bp. 1995. 
• Sarkady J. (szerk): Görög vallás – görög istenek, Bp. 1977.  
• Simon, E.: Die Götter der Griechen. München, 1985. 
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• Simon, E.: Die Götter der Römer. München, 1990. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTD 1321 Az Ó- és Új szövetségi iratok történeti és kulturális háttere 
Tantárgy felelıse: 

Pecsuk Ottó 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Balla Péter,  

Kopeczky Rita, 
Papp Ferenc, 
Pecsuk Ottó 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy bevezetéseként az ókori Mezopotámia, Szíria, és Palesztina vallástörténetét tekintjük át vázlatosan. 
Különös hangsúllyal tárgyaljuk a vallástörténet ikonográfiai forrásanyagát, valamint történeti antropológiai 
aspektusait. Továbbiakban az egyes újszövetségi iratok, iratcsoportok, szerzık egyedi teológiájának 
csomópontjait, jellegzetességeit sajátíthatják el a hallgatók. A források vizsgálata mellett nagy hangsúlyt kap 
az óegyház kialakulása és korai szervezetének bemutatása. A szemináriumokat forrásolvasás egészíti ki, 
melyen részben eredeti nyelven, részben fordításban sajátítják el a hallgatók a szövegek értelmezését, 
elemzését és értékelését. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Jones, P.–Pennick, N.: A History of Pagan Europe. London–New York, 1997. 
• Albertz, R.: Religionsgeschichte Israels in der alttestamentlichen Zeit. I–II. Göttingen, 1994. 
• Hutter, M.: Religionen in der Umwelt des Alten Testaments. Stuttgart, 1994. 
• Schweitzer, E. Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Bp. 2004. 
• Brown, P.: Az európai kereszténység kialakulása 200–1000. Bp. 1999. 
• Euszebiosz egyháztörténete (Ekklésiastiké historia). Ford. Baán I. Bp. 1983. 
• Szókratész egyháztörténete. Ford. Baán I. Bp. 1984. 
• Septuaginta – Morphologically tagged Edition. Ed. Alfred Rahlfs. Stuttgart 1979 (reprint: 1996). 
• Novum Testamentum Graece et Latine. Ed. Nestlé–Alland. Stuttgart, 1993 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTD 1350 Keleti keresztény egyházak története 
Tantárgy felelıse: 

Fábián Zoltán 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin, 
Fábián Zoltán, 
Fehér Bence,  

Kendeffy Gábor, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
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A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A keleti kereszténység története, mely a Közel-Kelet minden jelentıs történelmi, politikai fordulatát a 
késıantikvitástól a mai napig végigkíséri, sok szálon futó teológiai, krisztológiai, történelmi és kulturális 
jelenségek halmaza. Keleti kereszténynek tekintjük szőkebb értelemben azon keresztény egyházakat, melyek a 
késıókorban váltak el teológiai és krisztológiai téren nyugati testvéregyházuktól, a római birodalomban 
államvallássá lett katolicizmustól (a görögkeleti egyház magyar elnevezése ellenére nem tartozik a keleti 
egyházak közé). A Kr.u. 451-es khalkédóni zsinat döntései mentén vált el végképp egymástól az utolsó keleti 
keresztény csoport és a nyugati kereszténység. A legfontosabb antikhalkédoniánus egyházak az 5. században 
függetlenedı nesztoriánusok és a monofiziták. Elıbbiek a középkor folyamán Közép- és Belsı-Ázsiában 
nagyon népszerőek lettek, mai napig megtalálhatóak egyes csoportjaik keleten. A több nagy csoportra oszló 
monofiziták a legnépesebb mai napig fennmaradt keleti keresztény közösség.  
A tantárgy célja a keleti egyházak és a legfontosabb irányzatok megismerése, egyház- és dogmatörténeti 
vizsgálata. A tanulmányok témái elsısorban a görög ortodox egyház és az 5. századi egyházszakadások, a 
nesztoriánus, a monofizita nemzeti egyházak (jakobita, kopt, etióp) irányzatai és története, kitekintve a szír 
(káld) és a gregoriánus (örmény) egyházakra, s a pravoszláv egyház kialakulására is. Kialakulásuk, történetük 
hangsúlyos tanulmányozásával, jellegzetességeik, dogmarendszerük, liturgiájuk és a nyelvi eltéréseknek a 
források segítségével való vizsgálatával társadalmi, politikai hátterük és fejlıdésük követhetı nyomon. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bréhier, L.: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Bp. 1999. 
• Burmester, O.H.E.: The Egyptian or Coptic Church. Cairo, 1967. 
• Euszebiosz egyháztörténete (Ekklésiastiké historia). Ford. Baán I. Bp. 1983. 
• Fodor Gy.: Keleti kereszténység: források. Bp. 2008. 
• Hussey, J.M. – Louth, A.: The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford, 2010. 
• Kákossy L.: Fény és Káosz. Bp. 1984. 
• Lang, D. M.: Armenia: Cradle of Civilization. London, 1973. 
• Meinardus, O. F.: Two Thousand Years of Coptic Christianity. Cairo, 2002. 
• Meyendorff, J.: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Bp. 2001. 
• Meyendorff, J.: Krisztus az ortodox teológiában. Bp. 2003. 
• Timkó I.: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 1971. 
• Vanyó L.: Az ókeresztény egyház és irodalma. Bp. 1980. 
• Vanyó L.: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Bp. 1998. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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13.3. TANÁR – TÖRTÉNELEMTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education) 

A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı 
megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)  
- szakképzettség: okleveles történelemtanár  
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: teacher of history 

 
A mesterképzési szakon teljesítendı kreditek száma: 150 kredit 
 
 

13.3.1. Mintatanterv tanár – történelemtanár mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali, történelem major BA képzésbıl jövıknek) 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

ALAPOZÓ ISMERETEK (4 KREDIT) 

K Történelem kutatás 
módszertana I. 

MTT 
0010  

- 30/é/2     

K 
Szótárinformatika és 
történettudományi adatbázisok 

MTT 
0014 

-    30/é/2  

Összesítés: 
4 kr/ 210 

óra  
 

2 kr/ 
30 
óra 

  
2 kr/ 

30 
óra 

 

A TANÁRI KÉPESÍTÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ISMERETEI (A 2 MODUL KÖZÜL 1 
ELVÉGZÉSE KÖTELEZİ) (14 KREDIT) 

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet I. Az 
antikvitás társadalma és 
gazdasága 

MTT 
1111 

- 30/v/2     

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet II. A 
középkori társadalom és 
gazdaság 

MTT 
1112 

- 30/v/2     

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet III. A kora 
újkor társadalmai és 
gazdaságai 

MTT 
1113 

-  30/v/2    

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet IV. 
Társadalmi és gazdasági 
viszonyok a 19-20. században 

MTT 
1114 

   30/v/2   

KV 

Tantárgy neve: Társadalom- és 
gazdaságtörténet V. 
Magyarország társadalma és 
gazdasága, 11-20. század 

MTT 
1115 

-   30/v/2   
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KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet VI. Az 
európai társadalom- és 
gazdaságtörténet forrásai 

MTT 
1116 

-    30/é/2  

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet VII. A 
magyarországi társadalom- és 
gazdaságtörténet forrásai 

MTT 
1117 

-    30/é/2  

Összesítés: 14 kr/ 
210 óra 

 
4 kr/ 

60 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet I. 
- 
Antikvitás 

MTT 
1211 

- 30/v/2     

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
II. - 
Kereszténység és középkor 

MTT 
1212 

- 30/v/2     

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
III. – 
Reneszánsz és reformáció 

MTT 
1213 

-  30/v/2    

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
IV. – Koraújkori Európa 
mővelıdéstörténete 

MTT 
1214 

-   30/é/2   

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
V. – Iszlám és Európa 

MTT 
1215 

-   30/v/2   

KV 

Vallás- és mővelıdéstörténet 
VI. – Vallás- és 
mővelıdéstörténet a 
18.-20. századi 
Európában 

MTT 
1216 

-    30/v/2  

KV 

Vallás- és mővelıdéstörténet 
VII. 
– Magyarország vallás és 
Mővelıdéstörténete 
 

MTT 
1217 

-    30/v/2  

Összesítés: 
14 kr/ 

210 óra 
 

4 kr/ 
60 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 

SZAKTANÁRI MODUL 

K 
Történelem oktatásmódszertan 
I. elıadás 

MTT 
0110 

 30/v/3     

K 
Történelem oktatásmódszertan 
I. szeminárium 

MTT 
0120 

 15/é/1     

K 
Történelem oktatásmódszertan 
II. elıadás 

MTT 
0111 

  30/v/2    

K 
Történelem oktatásmódszertan 
II. szeminárium 

MTT 
0121 

  15/é/1    

Összesítés: 
7 kr / 90 

óra 
 

4 kr / 
45 
óra 

3 kr / 
45 
óra 

   

SZAKMAI GYAKORLAT (VÁLASZTHATÓ FÉLÉV) (3 KREDIT) 

K Tanítási gyakorlat 
MTT 
0100 

-   60/-/3 60/-/3  
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SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (1 KURZUS KÖTELEZİ) (2 KREDIT) 

SZV Mővészet és társadalom 
MTT 
0201 

-  30/v/2    

SZV 
Egyházak szerepe az európai 
kultúrában 

MTT 
0202 

-  30/é/2    

SZV 
Kritikai gondolkodás 
fejlesztése olvasással, írással 
(RWCT) 

MTT 
0203 

-  30/v/2    

 Összesítés:        
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 135 105 60/120 90/150 0 
Vizsgák száma 2 2/3 1/2 0/2 0 
Félévközi jegyek száma 1 0/1 0/1 2/3 0 
Összes felkínált kredit 106 7 4/7 6/9 0 
Javasolt kreditmennyiség 10 7 4/7 6/9 0 
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13.3.2. Mintatanterv tanár – történelemtanár mesterképzési szakos hallgatók számára 
(nappali, történelem minor BA képzésbıl jövıknek) 

 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

ALAPOZÓ ISMERETEK (14 KREDIT) 

K Történelem kutatás 
módszertana I. – III. 

MTT 
0010 
MTT 
0011 
MTT 
0012 

- 30/é/2 30/é/2 30/é/2   

K 
Beszédtechnika – 
kommunikációs 
gyakorlatok 

MTT 
0013 

- 30/é/2     

K 
Szótárinformatika és 
történettudományi adatbázisok 

MTT 
0014 

-    30/é/2  

K 
Történelem segéd és 
rokontudományai I. – II. 

MTT 
0015 
MTT 
0016 

-   30/é/2 30/é/2  

Összesítés: 
14 kr/ 

210 óra  
 

4 kr/ 
60 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 

A TANÁRI KÉPESÍTÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ISMERETEI (A 2 MODUL KÖZÜL 1 
ELVÉGZÉSE KÖTELEZİ) (14 KREDIT) 

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet I. Az 
antikvitás társadalma és 
gazdasága 

MTT 
1111 

- 30/v/2     

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet II. A 
középkori társadalom és 
gazdaság 

MTT 
1112 

- 30/v/2     

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet III. A kora 
újkor társadalmai és 
gazdaságai 

MTT 
1113 

-  30/v/2    

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet IV. 
Társadalmi és gazdasági 
viszonyok a 19-20. században 

MTT 
1114 

   30/v/2   

KV 

Tantárgy neve: Társadalom- és 
gazdaságtörténet V. 
Magyarország társadalma és 
gazdasága, 11-20. század 

MTT 
1115 

-   30/v/2   

KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet VI. Az 
európai társadalom- és 
gazdaságtörténet forrásai 

MTT 
1116 

-    30/é/2  
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KV 

Társadalom- és 
gazdaságtörténet VII. A 
magyarországi társadalom- és 
gazdaságtörténet forrásai 

MTT 
1117 

-    30/é/2  

Összesítés: 14 kr/ 
210 óra 

 
4 kr/ 

60 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet I. 
- 
Antikvitás 

MTT 
1211 

- 30/v/2     

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
II. - 
Kereszténység és középkor 

MTT 
1212 

- 30/v/2     

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
III. – 
Reneszánsz és reformáció 

MTT 
1213 

-  30/v/2    

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
IV. – Koraújkori Európa 
mővelıdéstörténete 

MTT 
1214 

-   30/é/2   

KV 
Vallás- és mővelıdéstörténet 
V. – Iszlám és Európa 

MTT 
1215 

-   30/v/2   

KV 

Vallás- és mővelıdéstörténet 
VI. – Vallás- és 
mővelıdéstörténet a 
18.-20. századi 
Európában 

MTT 
1216 

-    30/v/2  

KV 

Vallás- és mővelıdéstörténet 
VII. 
– Magyarország vallás és 
mővelıdéstörténete 

MTT 
1217 

-    30/v/2  

Összesítés: 
14 kr/ 

210 óra 
 

4 kr/ 
60 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

 

SZAKTANÁRI MODUL 

K 
Történelem oktatásmódszertan 
I. elıadás 

MTT 
0110 

 30/v/3     

K 
Történelem oktatásmódszertan 
I. szeminárium 

MTT 
0120 

 15/é/1     

K 
Történelem oktatásmódszertan 
II. elıadás 

MTT 
0111 

  30/v/2    

K 
Történelem oktatásmódszertan 
II. szeminárium 

MTT 
0121 

  15/é/1    

Összesítés: 
7 kr / 90 

óra 
 

4 kr / 
45 
óra 

3 kr / 
45 
óra 

   

SZAKMAI GYAKORLAT (VÁLASZTHATÓ FÉLÉV) (3 KREDIT) 

K Tanítási gyakorlat 
MTT 
0100 

   60/-/3 60/-/3  

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (1 KURZUS KÖTELEZİ) (2 KREDIT) 

SZV Mővészet és társadalom 
MTT 
0201 

-  30/v/2    

SZV 
Egyházak szerepe az európai 
kultúrában 

MTT 
0202 

-  30/é/2    
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SZV 
Kritikai gondolkodás 
fejlesztése olvasással, írással 
(RWCT) 

MTT 
0203 

-  30/v/2    

 Összesítés:        
 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 165 135 120/180 120/180  
Vizsgák száma 3 2/3 1/2 0/2  
Félévközi jegyek száma 3 1/2 2/3 2/4  
Összes felkínált kredit 12 11 8/11 8/11  
Javasolt kreditmennyiség 12 9 8/11 8/11  

 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

Egyetemes történelem minor tárgyakat végzett hallgatók részére 

K Középkori magyar történelem 
896-1301 

MTTP 
2220 

-  30/v/3    

K 
Kora újkori magyar 
történelem 1526-1790 

MTTP 
2410 

-  30/v/3    

K 
Újkori magyar 
történelem 1790-1867 

MTTP 
3410 

-   30/é/2   

K 
Jelenkori magyar 
történelem 1945-2000 

MTTP 
3630 

-   30/é/2   

Összesítés: 
10 kr/ 

120 óra 
  

6 kr/ 
60 
óra 

4 kr/ 
60 
óra 

  

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 0 60 60 0 0 
Vizsgák száma 0 2 0 0 0 
Félévközi jegyek száma 0 0 2 0 0 
Összes felkínált kredit 0 6 4 0 0 
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Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfelt. 
kódja 1 2 3 4 5 

Magyar történelem minor tárgyakat végzett hallgatók részére 

K Ókori Kelet történelme MTTP 
1120 

- 30/v/3     

K 
Középkori egyetemes 
történelem 1000-1492 

MTTP 
2320 

-   30/é/2   

K 
Kora újkori egyetemes 
történelem 1648-1815 

MTTP 
2420 

-    30/v/3 30/é/2 

K 
Újkori egyetemes történelem 
1814-1914 

MTTP 
3530 

-      

Összesítés: 
10 kr/ 

120 óra 
 

3 kr/ 
30 
óra 

 
2 kr/ 

30 
óra 

3 kr/ 
30 
óra 

2 kr/ 
30 
óra 

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY),   V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÁLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 
Összes óraszám 30 0 30 30 30 
Vizsgák száma 1 0 0 1 0 
Félévközi jegyek száma 0 0 1 0 1 
Összes felkínált kredit 3 0 2 3 2 
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13.3.3. Tanár – történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 
 
 

MTT 0010 A történelem kutatás módszertana I. 
Tantárgy felelıse: 

Dusnoki József 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán,  
F. Romhányi 

Beatrix, Fehér 
Bence, 

Gergely András, 
Makkai Béla, 
Papp Sándor, 

Semsey Viktória 
 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
 

I. 

Értékelés 
módszere: 

 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani: 
     A forráselemzés típusainak ismerete és gyakorlati alkalmazása… 
A történelem tantárgy által közvetített általános és specifikus ismeretek és képességek. 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a történetkutatás módszertant az elıadás a maga történeti fejlıdésében mutatja be. Szakági 
módszertanok átvétele a XIX. században: A különbözı történelemtudományi ágak (régészet, 
mővelıdéstörténet, filológia, földrajz, néprajz) módszertani eredményeinek hasznosítása; a történettudomány 
mint e módszertannak szintetizátora. 
A XX. század újabb módszertani impulzusai: szociológia, antropológia, pszichológia, demográfia, - 
beépülésük a történettudomány eszköztárába. A természettudományos módszerek alkalmazása. A legújabb 
módszerek: oral history, mikrotörténelem, pszichohistória, diszkurzív módszerek, gender studies. 
Az elıadáshoz kapcsolódó szeminárium célja a forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) 
ismerete és gyakorlati alkalmazása, az egyes korszakok és tárgykörök forrástípusainak, forrásainak bemutatása, 
az új szemlélető, ún. forrásközpontú történelemtanítás követelményeinek elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• GLATZ Ferenc: Történetíró és politika. 1980 
• BLOCH, Marc: A történész mestersége. Bp. 1996. 
• Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Ed. Kelly BOYD. 2 vols. London, 1999 
• BOOTH, Wayne C. – COLOMB, Gregory G. – WILLIAM, Joseph M.: The Craft of Research, 2nd ed. 

University of Chicago Press, 2003. 
• MAWDSLEY, E. – MUNCK, T.: Számítógép a történettudományban. Bp. 1996. 
• BORODKIN, L. I. – LEVERMANN, W. (szerk.): History and Computing in Eastern Europe. St. 

Katharinen 1993. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 0013 Beszédtechnika – kommunikációs gyakorlatok 

Tantárgy felelıse: 
Gálffy László 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Balaton Petra, 
Makkai Béla 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák 
Tanári: 
  A tanulói személyiség fejlesztése 
  A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
  A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
  Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
  A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani 
Kifejezıképességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A beszédtechnika gyakorlati tantárgy: a hallgatók fejlıdését gyakorlatok segítik. Célja a tiszta, helyes magyar 
beszéd elsajátítása; hiszen az, hogy miként kommunikálunk, egész személyiségünket meghatározza, adott 
szakmánkban a beszéddel képviseljük önmagunkat. A beszédtechnika alkalmazható tanárok, szónokok 
(elıadók), lelkészek, jogászok, pszichológusok, kommunikációs szakemberek, színészek képzésében. 
Mindenki részesül egyfajta alapképzésben (ezt nevezzük a beszédtechnika alapjainak), majd pl. a leendı 
tanárok a tanári beszédet, a kommunikációs hallgatók a bemondói beszédet, az elıadók a szónoki beszédet 
gyakorolhatják. 
A beszédtechnika – kommunikációs gyakorlatok alapjai. Tematika: 
• A beszédszervek mőködésérıl. A légzésrıl. A hangadásról 
• A kiejtésrıl. A hangsúlyról, a hanglejtésrıl. A ritmusról 
• A beszédstílusról 
• A gyakori beszédhibáink 
• Az elıadói magatartás 
• Szó – hang – gesztus 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• A bemondó beszéde. MRT 1973. 
• DEME László: Szónokok, elıadók kézikönyve. Bp., 1974. 
• DEME László – KÖVES Béla (szerk.): A magyar nyelvhelyesség. Bp., 1969. 
• ELEKFI László – WACHA Imre: Az értelmes beszéd hangzása. H.n., 2004. 
• Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. BAKOS Ferenc. Bp., 2006. 
• Magyar Nyelvhelyességi Lexikon. Szerk. BALÁZS Géza. Bp., 2002. 
• Mit is jelent? Sárközi Mátyás szótára. Szerk. SÁRKÖZI Mátyás. Bp., 2005. 
• MONTÁGH Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok. Bp., 2004. 
• MONTÁGH Imre: Figyelem vagy fegyelem?! Az elıadói magatartás. Bp., 2000. 
• MONTÁGH Imre: Mondjam vagy mutassam? Szó – hang – gesztus. Bp., 2001. 
• MONTÁGH Imre: Mondd ki szépen. Bp., 2000. 
• MONTÁGH Imre: Gyakori beszédhibák a gyermekkorban. Bp., 2002. 
• Nyelvmővelés. Szerk.: FÁBIÁN Pál – LİRINCZE Lajos. Bp. 2003. 
• Nyelvmővelı kéziszótár. Szerk.: GRÉTSY László – KEMÉNY Gábor. Bp., 2005. 
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• SZABÓ G. Zoltán – SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába. Bp., 
1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTT 1111 Társadalom- és gazdaságtörténet I. Az antikvitás társadalma és gazdasága 
Tantárgy felelıse: 
Fábián Zoltán Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin,  

Fábián Zoltán Imre, 
Fehér Bence,  

Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
 Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Tantárgyunk a klasszikus antikvitás társadalmainak koronként és területenként változó társadalmi és gazdasági 
viszonyairól kíván áttekintést nyújtani. Az elsı ókori civilizációk kialakulásához a termelı gazdálkodás 
elterjedése, az ıskori technológiai fejlıdés eredményei, a szárazföldi és a tengeri szállítás és kereskedelem 
fejlıdése szolgált alapul. Megismerkedhetünk a társadalmi szervezıdés egyre fejlettebb formáival, az ókori 
Kelet államainak és birodalmainak mőködésével, majd a görög-római ókor jellemzı gazdálkodási és 
társadalmi egységének, a városközpontú államnak (polis) a sajátosságaival. Az élelemtermelés problémája 
kapcsán kitérünk az egyes régiók gazdálkodási sajátosságaira és demográfiai viszonyaira. A római kori 
gazdálkodás struktúráját az ókori Pannónia viszonyain keresztül tanulmányozzuk. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ALFÖLDY G.: Római társadalomtörténet. Bp. 2000. 
• KÁKOSY L.: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1998. 
• MARÓTI E.: Az itáliai mezıgazdasági árutermelés kibontakozása (A pun háborúk kora). Bp. 1981. 
• MÓCSY A.: Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Bp. 1959. 
• NÉMETH Gy.: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Bp. 1999. 
• OPPENHEIM, A. L.: Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja. Bp. 1982. 
• PIGOTT, S.: Az európai civilizáció kezdetei. Bp.1987. 
• POLÁNYI K.: Kereskedelem, piacok, pénz az ókori Görögországban. Bp. 1984. 
• WEBER, M.: Az antik társadalmak gazdasági elmélete. In: WEBER, M.: Gazdaságtörténet. Válogatott 

tanulmányok. Bp. 1979. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 1112 Társadalom- és gazdaságtörténet II. A középkori társadalom és gazdaság 

Tantárgy felelıse: 
Várady Zoltán 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig,  

F. Romhányi Beatrix 
Gálffy László,  
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
 Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az antikvitás romjain Nyugat-Európában kialakuló feudális társadalom hosszú, több évszázados fejlıdés után 
érte el virágkorát. Tantárgyunk a keresztény Európa ezer éves fejlıdését hivatott áttekinteni. Foglalkozunk az 
európai feudális struktúra fı jellemzıivel, a hőbéri kapcsolatok rendszerével, a birtoklási, adózási, jogi 
viszonyokkal, az erısen tagolt társadalmi rétegezıdéssel és annak változásaival, az intézményekkel, a 
középkori keresztény államszervezet kérdéseivel. Bemutatásra kerül az a jelentıs középkori agrotechnikai 
fejlıdés („mezıgazdasági forradalom”), amely lehetıvé tette a termelékenység gyors növekedését és az egyre 
növekvı európai népesség ellátását. Kitérünk a kolostori gazdálkodás szerepére az innovációkban. A középkor 
végén a gazdasági és a pénzügyi életben egyre több kapitalista vonás tapasztalható; jelentıs tudományos 
eredmények, találmányok készítették elı a nagy földrajzi felfedezéseket. A regionális eltérések ellenére a 
keresztény Európa kultúrája egyre egységesebb lett. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BRAUDEL, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Bp. 1985. 

• DAVIES, N.: Európa története. 2001. 213-541. 
• DUBY, G.: Emberek és struktúrák a középkorban. Bp. 1978. 
• HOFFMANN T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I–II. Bp. 1998, 2001. 
• HUIZINGA, J.: A középkor alkonya. Bp. 1979. 
• KATUS L.: A középkor története. Bp. 2000. 
• KLANICZAY G. (szerk.): Európa ezer éve: a középkor I–II. Bp. 2004. 
• MÁLYUSZ E.: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 
• PIRENNE, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Bp. 1983. 
• SHAHAR, Shulamith: A negyedik rend. Nık a középkorban. Bp. 2004. 
• SZ. JÓNÁS I.(szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyőjtemény. Bp. 1999. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 



 

| 1571 | 

 

MTT 1211 Vallás- és mővelıdéstörténet I. - Antikvitás 
Tantárgy felelıse: 

Fehér Bence 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Csízy Katalin,  
Fehér Bence, 

Kopeczky Rita, 
Sárközy Miklós 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy az ókori Görögország és Róma valamint a hozzá szervesen kapcsolódó kis-ázsiai térség 
vallástörténetének vázlatos áttekintése. Ennek keretében külön hangsúllyal szerepelnek az adott vallási 
képzetekre vonatkozó legfontosabb írott és képi források, azok értelmezési lehetıségei és nehézségei. Az 
elıadás fontos eleme a különféle szinkretista jelenségek tárgyalása, valamint a különbözı vallások, mitológiák, 
istenképzetek mővészetekben és az ún. népi vallásosságban, annak késıbbi továbbélésében való megjelenése. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• HAHN I.: Róma istenei. Bp. 1975. 
• KERÉNYI K.: Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi himnuszokhoz. Bp. 1998 
• KERÉNYI K.: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp. 1984. 
• KERÉNYI K.: Görög mitológia. Bp. 1977. 
• KÖVES-ZULAUF, Th.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp. 1995. 
• SARKADY J. (szerk.): Görög vallás – Görög istenek. Bp. 1974. 
• SIMON, E.: Die Götter der Griechen. München, 1985. 
• SIMON, E.: Die Götter der Römer. München, 1990. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 1212 Vallás- és mővelıdéstörténet II. - Kereszténység és középkor 
Tantárgy felelıse: 
F. Romhányi Beatrix 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig,  

F. Romhányi Beatrix 

Tantárgy besorolása: 
kötelezıen 
választható 

 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja a középkori egyház történetének bemutatása az V-VI. századtól a reformációig. A hallgatók 
megismerkedhetnek az egyházi intézményrendszer kialakulásával, illetve a középkor folyamán történt 
átalakulásával. Az elıadás fıbb témakörei a pápaság szerepének változása, az Egyház viszonya a világi 
hatalomhoz – ezen belül hangsúlyosan a reformpápaság eszmei alapjai és egyházpolitikája, a legfontosabb 
zsinatok története, a XI. századi egyház-szakadás okainak és következményeinek elemzése, a középkori 
eretnekmozgalmak rövid is-mertetése, a nyugati szerzetesség fejlıdése, a legfontosabb rendek és azok szerepe 
a közép-kori mővelıdéstörténetben. A kurzus kitér a reformáció középkori gyökereire is. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Handbuch der Kirchengeschichte. Hrsg. Herbert JEDIN. Freiburg, 1985. 
• HERMANN Egyed: A kato¬li¬kus egyház története Magyarországon. München, 1973. 
• JEDIN, Hubert: A zsinatok története. Bp. 1998. 
• KATUS László: A középkor története. Bp. 2000, 2001. 
• KING, Peter: A monachizmus Nyugaton. A monasztikus szerzetesség története a Latin Egyházban. Bp. 

2007. 
• LAMBERT, Malcolm: Medieval Haeresy. Oxford, 2002. 
• MÁLYUSZ Elemér: Egyházi társa¬da¬lom a középkori Magyarországon. Bp. 20072.  
• MEZEY László: Deákság és Európa. Budapest 1979. 
• SIGAL, Pierre: Isten vándorai. Bp. 1989. 
• SOUTHERN, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp. 1987. 
• SZUROMI Szabolcs Anzelm: Egyházi intézménytörténet. Bp. 2003. 
• TELLENBACH, Gerd: The church in western Europe from the tenth to the early twelfth century. 

Cambridge 1993. 
• VANYÓ László: Az ókeresztény egyház irodalma II. A 4–8. század. Bp. 1999. 
• ZARNECKY, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Bp. 1986. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 0110 Történelem oktatásmódszertan I. 
Tantárgy felelıse: 

Grynaeus András 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Grynaeus András 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: 
A pedagógiai folyamat tervezése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
 A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
A történelem tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a mővészeti oktatáshoz; a 
történettudomány és történelemtanítás nemzetközi tendenciái, különös tekintettel az EU gyakorlatára. 
A történelem tanításának módszertana 
Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális történelemtanítási ismeretek. Differenciált 
munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus 
tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. 
Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzıi, a 
csoportdinamika szerepe az oktatásban. A történelem tanításának jelentısége a személyiség fejlesztése 
érdekében. 
A történelem oktatása a középiskolákban, a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy a heti elıadások keretében tematikusan végigvezesse a hallgatókat a tanári munka fıbb 
elemein, és átadja az ezekhez kapcsolódó ismereteket. A legfontosabb érintett elemek: történelemoktatás 
Magyarországon és az Európai Unióban; tanítási technikák; hagyományos és multimédiás eszközök; hazai és 
nemzetközi tankönyvek; történelemórán folyó kompetenciafejlesztés módszerei; tanmenet; tantervek; 
óravázlat; óratartás; vázlat; dolgozat; feleltetés; osztályzás; érettségi; A történelem oktatása a középiskolákban, 
a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BÁRDOSSY I. et al.: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV. Pécs, 2003. 
• CSEPELA J.-né – HORVÁTH P. et al.: A történelemtanítás gyakorlata. Bp. 2000. 
• DÁRDAI Á.: A tankönyvkutatás alapjai. Bp.–Pécs, 2002. 
• Évszámokon innen és túl… Megújuló történelemtanítás. Szerk. KNAUSZ I. Bp. 2001. 
• http://www.tortenelemtanitas.hu  
• KATONA A. – SALLAI J.: A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai összefoglaló. Bp. 2002. 
• KATONA A.: Tanári Kincsestár. Történelem I–VII. Budapest, 2005–2008. 
• SZABÓ M. – KAPOSI J.: Módszerek a források feldolgozásához 
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• SZABOLCS O.: Történelempedagógiai írások I–II. Budapest, 2002. 
• Történelem – tanítás – módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MTT 0120 Történelem oktatásmódszertan 
Tantárgy felelıse: 

Grynaeus András 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Grynaeus András 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
ıszi 

 Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: 
A pedagógiai folyamat tervezése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
 A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
A történelem tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a mővészeti oktatáshoz; a 
történettudomány és történelemtanítás nemzetközi tendenciái, különös tekintettel az EU gyakorlatára. 
A történelem tanításának módszertana 
Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális történelemtanítási ismeretek. Differenciált 
munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus 
tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. 
Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzıi, a 
csoportdinamika szerepe az oktatásban. A történelem tanításának jelentısége a személyiség fejlesztése 
érdekében. 
A történelem oktatása a középiskolákban, a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy gyakorlati oldallal egészítse ki az elıadások keretében átadott elméleti ismereteket. 
Ennek érdekében a hallgatók olyan iskolalátogatásokon, tanulási szituációk megtekintésén vesznek részt, ahol 
a már megismert oktatási és módszertani elemeket nézhetik meg a „életközelben”. 
Így az óravázlat készítés, óratartás, tanári egyéniség kerül elsıként a középpontban. A hallgatók elsı feladata, 
hogy beszéljenek a kiválasztott tanárral, tisztázzák, hogy mely tankönyvbıl tanít és hol tart az anyagban. A 
második feladat egy elıre egyeztetett anyagrészrıl tartott óra megtekintése, melyre elızıleg a hallgató is készít 
egy óravázlatot, majd végighallgatja az órát, és elkészíti a látott óra vázlatát. Harmadik lépésben ezt a két 
anyagot hasonlítja össze egyrészt az adott órát tartó kollégával való beszélgetés során, illetve a tanulságokat a 
szemináriumi csoport résztvevıivel közösen értékeli. A gyakorlati ismeretek elmélyítését célozza a 
mikrotanítás, csoportban és osztályban 
A második feladat a különbözı tanári stílusok megismerése. Ennek érdekében 3 tanár legalább 2-2 óráját 
látogatják meg a hallgatók, elsısorban a tanári attitődre és nem az oktatott anyagra koncentrálva. Az elsı 
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feladathoz hasonlóan ehhez is kétlépcsıs értékelés kapcsolódik.  
Mindkét látogatás-sorozatnál lényeges, hogy ne egy intézményhez kötıdjenek a hallgatók, hanem minél több 
stílust, magát az oktatási valóságot, lássák. 
A második félév során a hallgató szakdolgozatához igazodva egy-egy szakmódszertani résztéma egyéni 
feldolgozására, elıadására és közös megbeszélésére kerül majd sor. A fıbb lehetıségek: tantárgy-történeti 
áttekintés, az iskolaszerkezet változása, a jogszabályi háttér változásának nyomon követése, az 
iskolaépületekkel szembeni elvárások változása, intézménytörténet, stb. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

Magyar történelem minor tárgyakat végzett hallgatók részére: 
 

MTTP 1120 İstörténet és a civilizáció kezdetei az ókori Keleten 
Tantárgy felelıse: 
Fábián Zoltán Imre 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Fábián Zoltán Imre, 

Mester Zsolt 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi Ajánlott félév: 
I. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az ıstörténet, vagyis az írásbeliség elıtti történelem a nem írott forrásokra támaszkodik (geológia, 
paleoökológia, régészet, antropológia). A hallgatók betekintést nyerhetnek az egyes forráscsoportok vizsgálati 
módszereibe, valamint abba, milyen kérdéseket és hogyan képesek megválaszolni. 
A tantárgy az ókori Keleten létrejött korai civilizációkkal foglalkozik: az ókori Egyiptom és a tágabb 
értelemben vett Mezopotámia korai magas-kultúráinak létrejöttével és történetével a Kr.e. 1. évezred második 
feléig. A kronológia, eseménytörténet, a történeti topográfia, a társadalom- és vallástörténet fıbb kérdései 
mellett a hallgatók a vallás- és mővelıdéstörténeti folyamatokról is vázlatos képet kapnak. Megismerik az 
egyes korszakok legfontosabb írásos és tárgyi forráscsoportjait, azok értelmezési lehetıségeit, illetve a 
kutatástörténet jelentısebb fordulópontjait és összefüggéseit. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. Bp. 1993. 
• Biblia – Ószövetség. 
• Gábori M.: A régibb kıkor Magyarországon. In Bartha A. (szerk.): Magyarország története I/1. 

Elızmények és magyar történet 1242-ig. Bp. 1984. 
• Gáboriné Csánk V.: Az ısember Magyarországon. Bp. 1980. 
• Gyenis Gy.: Humánbiológia. A hominidák evolúciója.  Bp. 2001. 
• Harmatta J. (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomatia. Bp. 1964 (és késıbbi kiadások) 
• Kákosy L.: Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Bp. 1979, 1993,2 1998.3 
• Komoróczy G.: „Fénylı ölednek édes örömében..” A sumer irodalom kistükre. Bp. 1970, 19832 
• Kuhrt, A.: Az ókori Közel-Kelet. [Piliscsaba] 2005. 
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• Leakey, R. E. – Lewin, R.: Fajunk eredete. Bp. 1986. 
• Leakey, R.: Az emberiség eredete. (Világ–Egyetem). Bp. 1995. 
• Leroi-Gourhan, A.: Az ıstörténet kultuszai. Bp. 1985. 
• Molnár B.: A Föld és az élet fejlıdése. Bp. 1990. 
• Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp. 1983. 
• Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp. 1983. 
• Oppenheim, L.: Az ókori Mezopotámia. Bp. 1982. 
• Postgate, N.: Az elsı birodalmak. Bp. 1985. 
• Rákos S. − Komoróczy G.: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Bp. 1974. 
• Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998. 
• Waechter, J.: Az ember ıstörténete. Bp. 1988. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 0011 A történelem kutatás módszertana II. 

Tantárgy felelıse: 
Dusnoki József 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Bognár Zalán, 
F. Romhányi 

Beatrix, Fehér 
Bence, 

Gergely András, 
Makkai Béla, 
Papp Sándor, 

Semsey Viktória 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
 

II. 

Értékelés 
módszere: 

 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani: 
     A forráselemzés típusainak ismerete és gyakorlati alkalmazása… 
A történelem tantárgy által közvetített általános és specifikus ismeretek és képességek. 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tárgy a történetkutatás módszertant az elıadás a maga történeti fejlıdésében mutatja be. Szakági 
módszertanok átvétele a XIX. században: A különbözı történelemtudományi ágak (régészet, 
mővelıdéstörténet, filológia, földrajz, néprajz) módszertani eredményeinek hasznosítása; a történettudomány 
mint e módszertannak szintetizátora. 
A XX. század újabb módszertani impulzusai: szociológia, antropológia, pszichológia, demográfia, - 
beépülésük a történettudomány eszköztárába. A természettudományos módszerek alkalmazása. A legújabb 
módszerek: oral history, mikrotörténelem, pszichohistória, diszkurzív módszerek, gender studies. 
Az elıadáshoz kapcsolódó szeminárium célja a forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) 
ismerete és gyakorlati alkalmazása, az egyes korszakok és tárgykörök forrástípusainak, forrásainak bemutatása, 
az új szemlélető, ún. forrásközpontú történelemtanítás követelményeinek elsajátítása. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• GLATZ Ferenc: Történetíró és politika. 1980 
• BLOCH, Marc: A történész mestersége. Bp. 1996. 
• Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Ed. Kelly BOYD. 2 vols. London, 1999 
• BOOTH, Wayne C. – COLOMB, Gregory G. – WILLIAM, Joseph M.: The Craft of Research, 2nd ed. 

University of Chicago Press, 2003. 
• MAWDSLEY, E. – MUNCK, T.: Számítógép a történettudományban. Bp. 1996. 
• BORODKIN, L. I. – LEVERMANN, W. (szerk.): History and Computing in Eastern Europe. St. 

Katharinen 1993. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 1113 Társadalom- és gazdaságtörténet III. A kora újkor társadalmai és gazdaságai 

Tantárgy felelıse: 
Kurucz György 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Dusnoki József, 
Kurucz György, 

Papp Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi 
 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Amerika felfedezése után a kapitalista világgazdaság kialakulása új kihívást jelentett az eurázsiai térség 
államai számára. Átalakultak a termelési és elosztási struktúrák, jelentıs gazdasági koncentráció következett 
be, földrajzilag távoli területek kerültek egymással szoros kapcsolatba. Az egyre nagyobb területtel és egyre 
nagyobb népességgel rendelkezı nagyhatalmak minél intenzívebb, hatékonyabb államot igyekeztek 
mőködtetni. A német, angol, francia, németalföldi, itáliai kora újkori államelméleti irodalom egyre sokszínőbb, 
egyre differenciáltabb képet rajzolt az állam és a társadalom, az uralkodó és az alattvalók egymáshoz való 
viszonyáról, a felvilágosult abszolutizmus uralkodó ideáljáról. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• ASCH, R. G. – DUCHHARDT, H. (Hg.): Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel 
monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa. Wien, 1996. 

• BOSBACH, F.: Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit. Göttingen, 
1998. 

• BRAUDEL, F.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet 
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen.Bp. 1985. 

• DIDERIKS, H. A. et al.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet: a rurális társdalomtól a 
gondoskodó államig. Bp. 1995. 

• HAJNAL I.: Az újkor története. Bp. 1936. 
• MATUZ J.: Az Oszmán Birodalom története. Bp. 1990. 
• POÓR J. (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szöveggyőjtemény. Bp. 2000. 
• TENIGL-TAKÁCS L.: India története. Bp. 1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 1213 Vallás- és mővelıdéstörténet III. – Reneszánsz és reformáció 

Tantárgy felelıse: 
Imregh Monika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
 

Tantárgy elıadója/i: 
Imregh Mónika, 
Kurucz György,  
Nagy Zsombor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezıen 
választható 

Meghirdetés féléve: 
 

ıszi 
 

Ajánlott félév: 
 

Értékelés 
módszere: 

 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Fejlesztett kompetenciák: 
Tanári: 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
 A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek 
fejlesztésére 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. 
A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
Tájékozódási képességek 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A félév során a hallgatók megismerkednek azokkal a szellemi és politikai áramlatokkal, amelyek az egyes 
európai államokban a reneszánsz mővelıdés és a reformáció mozgalmainak kialakulásához hozzájárultak. 
Kiindulópontunk az 1438-as firenzei ökomenikus zsinat, amely számos görög tudóst hozott a városba, akik a 
humanista tanulmányok elindítói lettek. Foglalkozunk a Kúria adópolitikájával, nepotizmusával, Itálián belüli 
háborúival és azon intézkedéseivel, amelyekkel a legnagyobb ellenérzést váltotta ki maga iránt (búcsúcédulák 
árusítása stb.) Tanulmányaink részét képezik a mővészeti és filozófiai irányzatok, és ezek harmonikus vagy 
konfliktusokkal teljes kapcsolata a római katolikus egyházhoz. A református egyházszervezet kiépülésével 
párhuzamosan alakultak ki az oktatást és a tudományt szolgáló intézmények is, melyek az újkor elsı 
századaiban a mővelıdés fontos színterei voltak. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• FRIEDELL, E.: Az újkori kultúra története I-III: középkor, pestis, misztika; reneszánsz és reformáció. 
Bp. 1994. 

• GARIN, E.: Reneszánsz és mőveltség. Bp. 1988. 
• GRÜLL T.: Az európai mővelıdés története. Bp. 1998.  
• KRISTELLER, P. O.: Szellemi áramlatok a reneszánszban. Bp. 1979. 
• MCGRATH, A. E.: Kálvin. Budapest. 1996. 
• Melanchton und Europa I: Skandinavien und Ostmitteleuropa. Szerk G. FRANK. Stuttgart 2001. 
• OTETEA, A.: A reneszánsz és a reformáció. Bp. 1974. 
• Reneszánsz etikai antológia. Szerk. VAJDA Mihály. Bp. 1984. 
• Tanulmányok a lutheri reformáció történetébıl Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Szerk. 

FABINY Tibor. Bp. 1984. 
Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 0111 Történelem oktatásmódszertan II. 

Tantárgy felelıse: 
Grynaeus András 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Grynaeus András 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: 
A pedagógiai folyamat tervezése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
 A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
A történelem tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a mővészeti oktatáshoz; a 
történettudomány és történelemtanítás nemzetközi tendenciái, különös tekintettel az EU gyakorlatára. 
A történelem tanításának módszertana 
Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális történelemtanítási ismeretek. Differenciált 
munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus 
tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. 
Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzıi, a 
csoportdinamika szerepe az oktatásban. A történelem tanításának jelentısége a személyiség fejlesztése 
érdekében. 
A történelem oktatása a középiskolákban, a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy a heti elıadások keretében tematikusan végigvezesse a hallgatókat a tanári munka fıbb 
elemein, és átadja az ezekhez kapcsolódó ismereteket. A legfontosabb érintett elemek: történelemoktatás 
Magyarországon és az Európai Unióban; tanítási technikák; hagyományos és multimédiás eszközök; hazai és 
nemzetközi tankönyvek; történelemórán folyó kompetenciafejlesztés módszerei; tanmenet; tantervek; 
óravázlat; óratartás; vázlat; dolgozat; feleltetés; osztályzás; érettségi; A történelem oktatása a középiskolákban, 
a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• BÁRDOSSY I. et al.: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV. Pécs, 2003. 
• CSEPELA J.-né – HORVÁTH P. et al.: A történelemtanítás gyakorlata. Bp. 2000. 
• DÁRDAI Á.: A tankönyvkutatás alapjai. Bp.–Pécs, 2002. 
• Évszámokon innen és túl… Megújuló történelemtanítás. Szerk. KNAUSZ I. Bp. 2001. 
• http://www.tortenelemtanitas.hu  
• KATONA A. – SALLAI J.: A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai összefoglaló. Bp. 2002. 
• KATONA A.: Tanári Kincsestár. Történelem I–VII. Budapest, 2005–2008. 
• SZABÓ M. – KAPOSI J.: Módszerek a források feldolgozásához 
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• SZABOLCS O.: Történelempedagógiai írások I–II. Budapest, 2002. 
• Történelem – tanítás – módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTT 0121 Történelem oktatásmódszertan II. 
Tantárgy felelıse: 

Grynaeus András 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
1 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Grynaeus András 

Tantárgy besorolása: 
kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
tavaszi 

 Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 
írásbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
Tanári: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: 
A pedagógiai folyamat tervezése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Szakterületi és szakmódszertani ismeretek: 
 A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati alkalmazása. 
Kifejezıképességek 
A történelem tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a mővészeti oktatáshoz; a 
történettudomány és történelemtanítás nemzetközi tendenciái, különös tekintettel az EU gyakorlatára. 
A történelem tanításának módszertana 
Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális történelemtanítási ismeretek. Differenciált 
munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus 
tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. 
Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzıi, a 
csoportdinamika szerepe az oktatásban. A történelem tanításának jelentısége a személyiség fejlesztése 
érdekében. 
A történelem oktatása a középiskolákban, a szakképzı intézményekben és a felnıttképzésben. 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy célja, hogy gyakorlati oldallal egészítse ki az elıadások keretében átadott elméleti ismereteket. 
Ennek érdekében a hallgatók olyan iskolalátogatásokon, tanulási szituációk megtekintésén vesznek részt, ahol 
a már megismert oktatási és módszertani elemeket nézhetik meg a „életközelben”. 
Így az óravázlat készítés, óratartás, tanári egyéniség kerül elsıként a középpontban. A hallgatók elsı feladata, 
hogy beszéljenek a kiválasztott tanárral, tisztázzák, hogy mely tankönyvbıl tanít és hol tart az anyagban. A 
második feladat egy elıre egyeztetett anyagrészrıl tartott óra megtekintése, melyre elızıleg a hallgató is készít 
egy óravázlatot, majd végighallgatja az órát, és elkészíti a látott óra vázlatát. Harmadik lépésben ezt a két 
anyagot hasonlítja össze egyrészt az adott órát tartó kollégával való beszélgetés során, illetve a tanulságokat a 
szemináriumi csoport résztvevıivel közösen értékeli. A gyakorlati ismeretek elmélyítését célozza a 
mikrotanítás, csoportban és osztályban 
A második feladat a különbözı tanári stílusok megismerése. Ennek érdekében 3 tanár legalább 2-2 óráját 
látogatják meg a hallgatók, elsısorban a tanári attitődre és nem az oktatott anyagra koncentrálva. Az elsı 
feladathoz hasonlóan ehhez is kétlépcsıs értékelés kapcsolódik.  
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Mindkét látogatás-sorozatnál lényeges, hogy ne egy intézményhez kötıdjenek a hallgatók, hanem minél több 
stílust, magát az oktatási valóságot, lássák. 
A második félév során a hallgató szakdolgozatához igazodva egy-egy szakmódszertani résztéma egyéni 
feldolgozására, elıadására és közös megbeszélésére kerül majd sor. A fıbb lehetıségek: tantárgy-történeti 
áttekintés, az iskolaszerkezet változása, a jogszabályi háttér változásának nyomon követése, az 
iskolaépületekkel szembeni elvárások változása, intézménytörténet, stb. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
•  

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTT 0201 Mővészet és társadalom 

Tantárgy felelıse: 
Imregh Monika 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Bubnó Hedvig 

Fábián Zoltán Imre 
Imregh Monika 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanulói személyiség fejlesztése, a szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció. A tanulók 
mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése; tanulói csoportok, közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és mővelıdéstörténetére 
épülı, egy-egy korszakkal / régióval / témakörrel kapcsolatos, tudományos mélységő ismeretek. A történelem 
tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a mővészeti oktatáshoz; a történettudomány 
és -tanítás nemzetközi tendenciái, különös tekintettel az EU gyakorlatára. 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
Az elıadásokat a területtel foglalkozó szakemberek egymást váltva tartják. A tematika szerteágazó volta miatt 
az összehasonlító vizsgálatokra tesszük a hangsúlyt, elsısorban a fıbb tendenciák megrajzolására törekszünk. 
Célként tőzzük ki azonban, hogy a félév végén a hallgatók számára összeálljon egy összkép, amelynek 
segítségével a jelenségeket egységben, összefüggéseiben lássák. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
• Magyar mővelıdéstörténeti lexikon I.-VII. Szerk. Kıszeghy P. Bp. 2003  
• Die Kunst der Gotik. Szerk. R. Tollman. Köln, 1996. 
• Die Kunst der Romanik. Szerk. R. Tollman. Köln, 1998. 
• Die Kunst des Barock. Szerk. R. Tollman. Köln, 1999. 
• Medieval Panorama. Szerk. R Barrlet. London, 2001 
• Panorama of Renaissance. Szerk. M. Aston. London, 1996 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 

MTT 0202 egyházak szerepe az európai kultúrában 
Tantárgy felelıse: 

Békési Sándor 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
É 

Tantárgy elıadója/i: 
Békési Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A szakmai készségek, együttmőködés és kommunikáció 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
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Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a keresztény teológia történetének és az európai kultúra változásainak összefüggéseivel foglalkozik. 
Figyelemmel kíséri a teológia alakulását a társadalmi, politikai, tudományos, irodalmi és mővészeti 
változásokkal abból a célból, hogy az európai szellemtörténet nagyobb állomásainak értelmét a teológiai 
gondolkodásban is megvizsgáljuk. Ebbıl a szempontból szóba kerül az ortodox, a római katolikus, az 
evangélikus és a református egyház teológiáinak adott korhoz kötıdı jellegzetessége kulturális 
megnyilvánulásaiban. 
Évközi tanulmányi követelmények: 
ANDRESEN, C. (Hrsg.): Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. 1–3. Göttingen, 1980–1984. 
CANNING, J.: A középkori politikai gondolkodás története 300–1450. Bp. 2002 
COPENHAVER, B. P. – SCHMITT, Ch. B.: Renaissance Philosophy. Oxford, 1992  
FREY, Chr.: Die Ethik des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart. Gütersloh, 1994 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

MTT 0203 Kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással (RWCT) 
Tantárgy felelıse: 

N. Császi Ildikó 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
2 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
N. Császi Ildikó 

Tantárgy besorolása: 
 

szabadon választható 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
A tanulói személyiség fejlesztése 
A pedagógiai folyamat tervezése 
A tanulók mőveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 
A egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 
A tanulási folyamat szervezése, irányítása 
A szakmai fejlıdésben elkötelezettség, önmővelés 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
Az RWCT-program célkitőzései, elméleti alapjai. A kritikai gondolkodás. Az RJR-modell. Megértés és kritikai 
gondolkodás. Termék- és folyamatközpontú tanítás. Az RJR-modell ciklikus alkalmazása narratív szövegen. 
Kérdezés és kritikai gondolkodás. A Bloom-Sanders-féle taxonómia. Tanári kérdésekre alapozott eljárások. 
Tanulói kérdésekre alapozott technikák. Írás és kritikai gondolkodás összefüggései. A tanulást segítõ írás. 
Írásközpontú technikák. Olvasás és írás összefüggései. A tanulás mint kognitív tanonckodás. Mentális 
modellezés. A kooperatív tanulás alapelvei, feltételei. Különbözõ kooperatív technikák kipróbálása. Vitán 
alapuló módszerek. Hogyan neveljünk gondolkodó olvasókat? 
Évközi tanulmányi követelmények: 
•  
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 
BÁRDOSSY I. et al.: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs-Bp. 2002. 
NAHALKA I.: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Bp. 2002. 
NAHALKA I.: Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra 1999/2-4. 
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FISHER, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Bp. 1999. 
FISHER, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Bp. 1999. 
Ajánlott irodalom: 
•  

 
 
 

Egyetemes történelem minor tárgyakat végzett hallgatók részére: 
 

MTTP 2220 Középkori magyar történelem 896-1301 
Tantárgy felelıse: 

Várady Zoltán 
Féléves óraszám: 

N: 30 + 0 
L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
F. Romhányi 

Beatrix, Gálffy 
László, 

Hidán Csaba László, 
Várady Zoltán 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A tantárgy a magyarság történetét mutatja be a kezdetektıl 1526-ig. Foglalkozunk a magyar ıstörténet 
legfontosabb kérdéseivel, a honfoglalás elızményeivel, lefolyásával, a 10. századi Magyar Fejedelemség 
történetével. Tárgyaljuk az államalapítás kérdéseit, az Árpád-kori Magyarország politika- és 
társadalomtörténetét, intézményrendszerét, kultúráját. Foglalkozunk a késı középkori Magyar Királyság 
politika-, társadalom- és gazdaságtörténetének legfontosabb kérdéseivel, a jelentısebb intézményi, társadalmi 
változásokkal, a magyar politika irányváltásaival, az ország és szomszédai közti kapcsolatokkal. Értékeljük az 
egyes dinasztiák magyarországi szerepét. A magyarországi fejlıdést nemzetközi összehasonlításban 
vizsgáljuk, rámutatva az általános európai, regionális vagy magyar sajátosságokra. Az elıadáshoz kapcsolódó 
szemináriumokon megismertetjük a hallgatókkal a korszak történelmének magyar és latin nyelvő 
fogalomkészletét, valamint a legfontosabb forrásokat. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• Bertényi I.: Magyar történeti szöveggyőjtemény. Bp. 2000. 
• Bóna I.: A magyarok és Európa a 9–10. században. Bp. 2000. 
• Dienes I.: A honfoglaló magyarok. Bp. 1972. 
• Engel P. – Kristó Gy. – Kubinyi A.: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 
• Engel P.: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp. 2001. 
• Érszegi G.: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1999. 
• Fügedi E.: Uram, királyom.. A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp. 1974. 
• Fügedi E.: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977.  
• Györffy Gy. (szerk.): A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról. Bp. 1975. 
• Györffy Gy.: István király és mőve. Bp. 1977, 2000. 
• Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Bp. 1997. 
• Kristó Gy.: Magyarország története 895–1301. Bp. 1998. 
• Kubinyi A.: Mátyás király. Bp. 2001. 
• Kulcsár P.: A Jagelló kor. Bp. 1981. 
• László Gy.: A honfoglaló magyar nép élete. Múzsák, Bp. 1988. 
• Magyarország története. Elızmények és magyar történet 1242-ig. Fıszerk: Székely György. Szerk.: 

Bartha Antal. (Magyarország története tíz kötetben.) I/1–2. Bp. 1987. 
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• Maksay F.: A magyar falu középkori településrendje. Bp. 1971. 
• Mályusz E.: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971.  
• Mályusz E.: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 
• Szabó I.: A falurendszer kialakulása Magyarországon. (X-XV. század). Bp. 1966. 
• Szabó I.: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 
• Zsoldos A.: Az Árpádok és alattvalóik. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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MTTP 2410 Kora újkori magyar történelem 1526–1790 

Tantárgy felelıse: 
Kurucz György 

Féléves óraszám: 
N: 30 + 0 

L: 

Kredit: 
3 

Elıtanulmányi kötelezettség: 
 
 

Oktatás nyelve: 
magyar 

Értékelés módja: 
V 

Tantárgy elıadója/i: 
Kurucz György, 

Papp Sándor 

Tantárgy besorolása: 
 

kötelezı 

Meghirdetés féléve: 
 

tavaszi Ajánlott félév: 
II. 

Értékelés 
módszere: 

szóbeli 
A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 
 
A tantárgy rövid programja, megszerzendı ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 
A három részre szakadt Magyarország kora újkori történelmét bemutató tantárgy az országegyesítési 
alternatívákat elemzi, három fı szempont figyelembe vételével. Korszakváltásokat, mentalitástörténeti 
váltásokat hangsúlyozva mutatja be a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom érdekegyeztetéseit és -
ellentéteit, kiemelve a jelentısebb politikusok, államférfiak hatását. A hadi és politikai események mellett a 
gondolkodásmódbeli váltásokat, s az udvari kultúra szerepét is elemzi. Különösen fontos az Erdélyi 
Fejedelemség sajátos státusának bemutatása: ennek mind belpolitikai, mind külpolitikai mozgástere is 
meghatározó nemcsak a fejedelemséget, hanem a többi országrésszel való kapcsolatrendszerét is tekintve. A 
hódoltsági területek története rövid- és hosszútávú politikai, gazdasági hatásaival, valamint a török orientáció 
szempontjából meghatározó kérdés. Az elıadás feladata átfogó kép alkotása és a folyamatok bemutatása a 
legújabb nemzetközi és hazai kutatási eredmények alapján és a történész viták tükrében, a szemináriumokon a 
források megismerése és elemzése, a minél többféle forrástípus megismerése, az új megközelítési módok, 
módszertani fogások elsajátítása a legfontosabb cél. 
Évközi tanulmányi követelmények: 

 
Ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: 

• R. Várkonyi Á.: Három évszázad Magyarország történetében I. (1526–1616) Bp. 1999. 
• R. Várkonyi Á.: A Királyi Magyarország 1541–1686 Bp. 1999.  
• Szabó P.: Az Erdélyi Fejedelemség. Bp. 1997. 
• Pálffy G.: A 16. század története. Bp. 2000. 
• Ágoston G. – Oborni T.: A 17. század története. Bp. 2000. 
• Ifj. Barta J.: A 18. század története. Bp. 2000. 
• R. Várkonyi Á.: Europica varietas – Hungarica varietas. Tanulmányok. Bp. 1994. 
• Szakály F.: Hungaria Eliberata. Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom 

alól 1683–1718. Bp. 1986. 
• Hegyi K.: A török berendezkedés Magyarországon. Bp. 1995.  
• Az államiság megırzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról. Szerk: Czigány I. Bp. 2002.  
• Kosáry D.: Mővelıdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1996. 
• „Idıvel paloták…” Magyar udvari kultúra a kora újkorban. Szerk.: Horn I. – G. Etényi N. Bp. 2005. 
• Magyar Kódex 3. Szultán és a császár birodalmában. Magyarország mővelıdéstörténete 1526–1790. 

Szerk.: Stemler Gy. Bp. 2000. 
• Bethlen Gábor emlékezete. Szerk: Makkai L. Bp. 1980. 

Ajánlott irodalom: 
•  
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14. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

 
14.1. DOKTORI KÉPZÉS 

 
A doktori képzés megnevezése: történelemtudományi doktori képzés (Doctorate Training of History) 
 
A doktori képzésen szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: 
 
- végzettségi szint: doktori fokozat (Ph.D.) 
- szakképzettség: a történelemtudomány doktora 
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Doctor of Philosophy in History 
- választható programok: :  Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740-1867; 
Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok Magyarországon 1867-1968 
 
Képzési terület: bölcsészettudomány 
Képzési ág: történelemtudomány 
A képzési idı félévekben: 6 félév 
A képzési idı alatt teljesítendı kredit összesen: 180 kredit 

 
 

14.1.1. Mintatanterv történelemtudományi doktori iskola hallgatók számára 
 
 

Félévek 
Kontaktóraszám / követelmény / kredit Jelleg Tantárgy Kód 

Elıfe
lt. 

kódj
a 1 2 3 4 5 6 

ALAPOZÓ ISMERETEK –  
K Kutatásmódszertan TDI 0010 - 30/v/8      

K Historiográfia 
TDI 0020-1 
TDI 0020-2 

-   30/v/6 30/v/6   

K Történeti tér – topográfia TDI 0030 -  
30/é/1

0 
    

K 
Társadalomtörténet – 
társadalomelmélet 

TDI 0040 - 
30/v/1

0 
     

Összesítés: 40 kr/ 150 
óra 

 
18 kr/ 
60 óra 

 10 
kr/ 30 

óra 

6 kr/ 
30 óra 

6 kr/ 
30 óra 

  

A 2 PROGRAM KÖZÖS TÖRZSTÁRGYAI  

K Szakszövegolvasás I-III. 
TDI 1010 
TDI 1020 
TDI 1030 

- 30/é/6 30/é/6 30/é/6    

K 
Audiovizuális források és 
oral history 

TDI 1040 -  30/é/8     

K 
A történeti kutatás forrásai 
I-II. 

TDI 1050 
TDI 1060 

   30/é/6 30/é/6   

K Tutoriális foglalkozás TDI 1070     
30/é/1

0 
30/é/1

0 
30/é/1

0 

Összesítés:  
68 kr/ 270 

óra 
 

6 kr/ 
30 óra 

14 kr/ 
60 óra 

12 kr/ 
60 óra 

16 kr/ 
60 óra 

10 kr/ 
30 óra 

10 kr/ 
30 óra 

SZABADON (IRÁNYÍTOTTAN) VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 
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SZBV 
Szabadon választható 
tárgy 

TDI 9XXX    
30/é/1

0 
   

SZBV 
Szabadon választható 
tárgy 

TDI 9XXX     
30/é/1

0 
  

 Összesítés: 20 kr/ 60    
10 kr/ 
30 óra 

10 kr/ 
30 óra 

  

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ ÉS EGYÉB TUDOMÁNY-, ILLETVE OKTATÁSSZERVEZÉSI 
FELADATOKHOZ TARTOZÓ TÁRGYAK 

SZV 
Önálló 
monográfia/tanulmányköt
et idegen nyelven 

40 kr 
TDI 
4010 

      

SZV 
Önálló 
monográfia/tanulmányköt
et magyar nyelven 

32 kr 
TDI 
4011 

      

SZV 
Szerkesztett könyv idegen 
nyelven 

28 kr 
TDI 
4020 

      

SZV 
Szerkesztett könyv 
magyar nyelven  

24 kr 
TDI 
4021 

      

SZV 
Könyvrészlet idegen 
nyelven (min. 1 ív) 

16-20 kr 
TDI 
4030 

      

SZV 
Könyvrészlet magyar 
nyelven (min. 1 ív) 

12-16 kr 
TDI 
4031 

      

SZV 
Tanulmány idegen 
nyelven (min. 1 ív)  

16-20 kr 
TDI 
4040 

      

SZV 
Tanulmány magyar 
nyelven (min. 1 ív) 

12-16 kr 
TDI 
4041 

      

SZV Recenzió idegen nyelven 3  
TDI 
4050 

      

SZV Recenzió magyar nyelven 2 
TDI 
4051 

      

SZV 
Kisebb tudományos cikk 
idegen nyelven (min. 0,5 
ív) 

6-8 kr 
TDI 
4060 

      

SZV 
Kisebb tudományos cikk 
magyar nyelven 

4-6 kr 
TDI 
4061 

      

SZV 
Folyóirat számának 
szerkesztése (idegen 
nyelvő 

12 kr 
TDI 
4070 

      

SZV 
Folyóirat számának 
szerkesztése (magyar 
nyelvő) 

10 kr 
TDI 
4071 

      

SZV 
Tudományos konferencia 
szervezése 

4 kr 
TDI 
4080 

      

SZV 
Külföldi konferencián 
tartott elıadás 

4 kr 
TDI 
4090 

      

SZV 
Hazai konferencián tartott 
elıadás 

3 kr 
TDI 
4091 

      

SZV 
Egyéb szakmai közönség 
elıtt tartott, külföldi 
tudományos elıadás 

3 kr 
TDI 
4110 

      

SZV 
Egyéb szakmai közönség 
elıtt tartott, hazai 
tudományos elıadás 

2 kr 
TDI 
4111 
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SZV 
Tudomány- és/vagy 
oktatásszervezési 
feladatok ellátása 

1 kr 
TDI 
4120 

      

SZV 
Oktatást kiegészítı 
programok szervezése 1 kr 

TDI 
4130 

      

Oktatási tevékenységért járó kreditek 

SZV 
Nappali/levelezı 
képzésben tartott 
elıadás/szeminárium  

6 kr 
TDI 
5000 

      

 
RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = 
VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,;  KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 
2, 4-BİL 3), SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL 
ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV =  SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ) 

 
    

 
Félévek Összesítés 

1 2 3 4 5 6 
Összes óraszám 90 90 120 120 30 30 
Vizsgák száma‒ 2 0 1 1 0 0 
Gyakorlati jegyek száma‒ 1 3 3 3 1 1 
Összes felkínált kredit 24 24 28 32 10 10 
Javasolt kreditmennyiség       
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Impresszum 

 

Szerkesztette:  

Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Dékáni Hivatal 

  

Tördelés: Braundekor 

Borítóterv: Sisák Keraszia 

CD elıállítás: HD Copy Kft. 

  

Készült 1700 példányban. 

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelısséget. 

A szerkesztés 2012. augusztus 6-án lezárva. 


