
 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK JOGSZOCIOLÓGIA 1 CÍMŰ TÁRGYBÓL  

 

NAPPALI TAGOZAT 

 

1. Az első előadás alapján (előadó: Takács Péter): 
1. A szociológia rövid meghatározása?  

2. A szociológia jellegzetes módszerei? 

3. Mi a különbség a „leíró” és a „megértő” szociológia között? 

4. A szociológia főbb irányzatai (csak felsorolás) 

5. Mi a viszony a(z általában vett) társadalomtudomány és a szociológia között? 
6. Melyek a jellegzetes szakszociológiák?  
7. Milyen álláspontokat ismer a tudományos kutatás értékmentessége és értékelkötelezettsége 

kapcsán?  

 

2. A második előadás alapján (előadó: Takács Péter):   
8. Az oktatás főbb funkciói (felsorolás és rövid jellemzés) 

9. Mikor és hogyan terjedt ez a tömegoktatás? 

10.  Melyek az oktatási rendszer főbb lényegi kérdései? (csak felsorolás) 

11.  Milyen szempontok alapján mérhető az oktatás sikere? 

12.  Képes-e az oktatás korrigálni a társadalmi egyenlőtlenségeket? Milyen elméleteket ismer ezen a 

téren? (részletes kifejtés) 

 

1-2. Az első és a második előadáshoz tartozó, kijelölt írott tananyag alapán: 
13.  Mit jelent (röviden kifejtve) a funkcionalizmus, a konfliktuselméleti szemléletmód és a 

szimbolikus inteakcionizmus? Mit jelent a manifeszt funkció, a diszfunkció és a latens funkció? 

(rövid, egy-egy mondatos meghatározás) 

14.  Mit tud August Comte-ról? Ki volt Harriet Martineau?  

15.  Fogalmazza meg Émeile Durheim elméletének vázlatát? 

16.  Vázlatosan jelezze Max Weber nézeteit a modernitásról és a racionalizálódásról! 

17.  Mit tud Karl Marx osztályelméletéről és a társadalmi változásról alkotott elméletéről? Hogyan 

lehet összehasonlítani Marx és Weber elméleteit? 

18.  Milyen elméleti problémákat fogalmaz meg A. Giddens a modern szociológia szempontjából 

központi jelentőségűként? (négy probléma) (csak felsorolás)  

19.  Mit tud Michael Foucault-ról? (egy-két mondatos jellemzés) 

20.  Mutasson be röviden kettőt az A. Giddens könyvében tárgyalt négy kortárs szociológus közül! 

(részletes kifejtés) (a bemutatandó szociológusokat a teszt készítője fogja kiválasztani) 
(oktatás) 

21. Vázolja röviden Ivan Illich, Basil Bernstein és Pierre Bourdieu elméleteit az oktatási rendszerrel 

kapcsolatban! 

 

3. A harmadik előadás alapján: 
A harmadik előadás tanulmányi szünet miatt elmaradt. 

 

4. A negyedik előadás alapján (előadó: Takács Péter): 
22. Melyek a magyar jogászképzés főbb szociológiai jellemzői? 

23. Milyen a joghallgatók számbeli aránya az egyetemi hallgatók között? 
 (városszociológia) 

24. Mit jelent az urbanizáció és a szuburbanizáció? 
25. Mi a különbség a falu és a város között? Ezt több szempont alapján is fejtse ki! 

26. Mit jelent a „városok ökológiája”, a „szegregáció”, az „agglomeráció” és a „slum”? (rövid 

meghatározások) 



27. Melyek a jellegzetes megapoliszok (csak felsorolás), és a világ mely régióit jellemzik? 

 

A negyedik előadáshoz tartozó, kijelölt írott tananyag alapán: 
 

28. Foglalja össze 3-3 mondattal Georg Simmelnek a „város mentális életével", valamint Ferninand 

Tönniesnek a „közösség” (Gemeinschaft) és „társadalom” (Gesellschaft) szembeállításával 

kapcsolatos téziseit! 

29. Mit tud a Chicagói Iskoláról? 

30. Milyen gondolatokat fejt ki Louis Wirth az „urbanizmus mint életmód” kapcsán? 

31. Mit jelent a „tér újrastrukturálása” és ki fogalmazta meg? (rövid válasz) 

32. Melyek az urbanizálódás veszélyei? 

 

5. Az ötödik előadás alapján (előadó: Pődör Lea): 
(deviancia) 

33. Mit jelent a deviancia, hogyan viszonyult és viszonyul hozzá napjainkban a szociológia? 

34. Mivel magyarázta Émile Durkheim az öngyilkosságot? Vázolja fel és magyarázza meg a 

Durkheim által leírt öngyilkosság-típusokat! 

35. Vázolja fel Robert K. Merton anómia-tipológiáját!  

36. Mi a fő mondanivalója a deviancia tárgyában a következő műveknek: 1.: William I. Thomas – 

Florian Znaniecki: A lengyel paraszt Európában és Amerikában; 2.:Robert Park – Ernest 

Burgess: A város? 

37. Albert Cohen elméletében mit jelent a szubkultúra a fiatal bűnözők számára? Hogyan jelenik 

meg a szubkultúra Richard Cloward-nál? Patológiaként kell-e manapság értékelni a deviáns 

viselkedést? 

(családszociológia) 
38. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: elsődleges csoport, család, nukleáris család, kiterjesztett 

család, rokonság, háztartás, monogámia, poligámia, poligínia, poliandria? 

39. Ismertesse Lawrence Stone családfejlődés-elméletét! 

40. Nevezzen meg legalább öt fontos változást a családi életre nézve, ami a XX-XXI. században 

következett be! Milyen funkciói vannak a családnak? (csak felsorolás) 
41. Milyen két értelemben használja a szociológia az „apahiány” fogalmát? 

42. Milyen alternatíváit ismeri a hagyományos együttélési formáknak? Jellemezze ezeket! 

Az ötödik előadáshoz tartozó, kijelölt írott tananyag alapán: 
(deviancia) 

43.  Ismertesse, hogyan magyarázta a deviáns viselkedést (a) a „differenciális asszociáció” elmélete, 

(b) a kontrollelmélet, (c) a stigmatizációs elmélet és (d) a konfliktuselmélet!  

44.  Mit mond a kriminológiai nézőpont a devianciáról? 

 (családszociológia) 

45.  Hogyan viszonyultak a régi korokban a váláshoz, és miként változott meg a helyzet a modern 

korban? Milyen okai vannak a változásnak? 

46.  Mit mond a családról és az intim kapcsolatokról a funkcionalizmus és a feminizmus elmlélete? 

Milyen új nézőpontokról hallott? 

 

6. A hatodik előadás alapján (előadó: Takács Péter): 
(a kultúra társadalmi hatásai) 

47. A „kultúra” fogalma. Milyen fajtáit ismeri a „kultúrának”? (csak felsorolás) 

48. Mi a viszony a „kultúra”, a „műveltség” és a „civilizáció” között? 

49. Mi az a „politikai kultúra”? Mit tud a „jogi kultúráról”?  

50. Mit tud Oswald Spengler és Samuel Huntington elméleteiről? 

51.  Milyen kapcsolatok alakulhatnak kia „kultúrák találkozásai” esetén? (csak felsorolás)  

52. Mi az az asszimiláció? Mit jelent az “olvasztó tégely”-elmélet? 

A hatodik előadáshoz tartozó kijelölt írott tananyag alapán: 
(itt nem adunk meg írott tananyagot) 

A hatodik előadáson elhangzott nagyreferátum alapán: 
  (média éa kommunikáció) 

53.  Melyek a média és a tömegkommunikáció formái? Mi jellemzi azokat? (néhány szavas 
jellemzés) 

54. Mit hallott a média és a politika kapcsolatáról?  



55. Mit tud a média és az erőszak viszonyáról? Milyen elméletekről hallott e tárgyban? 

 

7. Hetedik előadás  
A hetedik előadáson zárthelyi dolgozat megírására került sor. 

 

8. A nyolcadik előadás alapján (előadó: Egresi Katalin): 

  (Szociológiatörténet, 1.: A magyar szociológia)  

56.  A magyar szociológiai gondolkodás létrejötte: Pulszky Ágost, Pikler Gyula és Somló Bódog 

nézetei 

57.  Szociográfiai irodalom és „magyarságtudomány” a két világháború közötti Magyarországon 

58.  A magyar szociológia előtt álló kihívások és nehézségek 1949-1989 között. 

A nyolcadik előadáshoz tartozó kijelölt írott tananyag alapán: 
1. Ismertesse a magyar társadalomtudomány kezdeteit a „Botrány a katedrán. A modern 

társadalomelmélet megjelenése Magyarországon” című írás alapján. 

2. Jellemezze a magyar szociológia történetét az 1970-es évekig Andorka Rudolf és mások: 

„Bevezetés a szociológiába” (2006) c. írása (41-42. o.) alapján 

3.  Jellemezze a magyar szociológia történetét az 1970-es évektől Andorka Rudolf és mások: 

„Bevezetés a szociológiába” (2006) c. írása (42-44. o.) alapján 

 

9. A kilencedik előadás alapján (előadó: Pődör Lea): 
 (Társadalmi struktúra & A munka és a gazdasági élet szociológiája)  

1. Hogyan definiálná a munka és a foglalkozás fogalmát?  

2. Ismertesse Karl Marx és Émile Durkheim nézeteit a munkamegosztásról! 

3. Ki volt Frederick Winslow Taylor, s mit jelent a nevével fémjelzett taylorizmus? Ki volt Henry 

Ford, s mit jelent általa kidolgozott, fordizmusként emlegetett rendszer?  

4. Hogyan jellemezhető a nők munkavállalása a preindusztriális korszakban, s miként változott a 

helyzet a modern ipar térnyerésével? Mit jelent a nemi foglalkozási szegregáció, s milyen típusai 

vannak? 

5. Kik használták a posztfordizmus kifejezést, s mit írtak le vele? 

6. Vázolja fel, hogy a XX. sz.-ban milyen változások történtek a foglalkozási struktúrában! 
(társadalmi struktúra és rétegződés) 

7. Mi az a három közös jellemző, amely minden társadalmi rétegződési rendszer sajátja? 

8. Ismertesse Karl Marx osztályelméletét! 

9. Milyen értelmet nyernek az alábbi jelenségek Max Weber rétegződéselméletében: pártok, piaci 

helyzet, osztálykülönbségek kiváltó okai, a rend szimbólumai? 

10. Ismertesse Erik Olin Wright osztályelméletét! 

11. Mutassa be John Goldthorpe elméletét! 

12. A 9. előadáshoz tartozó, kijelölt írott tananyag alapján: 

13. (munka és gazdasági élet) 

14. Jellemezze a sztrájkot (fogalom, sajátosságok, okai, stb.)! 

15. Miért problematikus a munkanélküliség „mérése”?  

16. Jellemezze (történetileg) az alábbi négy rétegződési rendszert: rabszolgaság, kasztrendszer, rend, 

osztály! 

17. Hogy néz ki a mai nyugati társadalmak osztálytagozódása? Mit jelent a marginális osztály 

kifejezés? 

10-11. A tizedik és tizenegyedik előadás alapján (előadó: Szigeti Péter): 
(Szociológiatörténet, 2.: A francia szociológia) (Szociológiatörténet, 3.: A német szociológia) 

1. A társadalmi (szociológiai) és a történeti oldal elválása, mint uralkodó felfogás a 19. század 

második felétől. (Kivételek: Comte; Marx) 

2. Max Weber idiografikus és a törvénykutató (nomotétikus) tudományfelfogás közötti 

útkeresése 

3. A. Comte felfogása, az általánosság uralma jegyében. Statika és dinamika 

összeegyeztethetősége  

4. Az emberi szellem fejlődésének három stádiuma és kapcsolata a társadalomfejlődéssel 



 

5. Durkheim társadalmi tény fogalma, mint a szociológiai megismerés tárgya. Szolidaritás 

típusok Durkheimnél.  

6. Anómia és az öngyilkosság típusai (3) 

7. A. Touraine: rend- és konfliktus szociológia viszonya  

8. Az egyenlőség- egyenlőtlenség viszonya a francia gondolkodásban: a.) nagypolgári, 

jogegyenlőségi felfogás (Voltaire), b.) kispolgári nivellálás (Diderot és az enciklopédisták), c.) 

Pierre Bourdieu a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséről 

9. A habitus fogalma Pierre Bourdieu -nél 

10. Mező, tőkefajták és konverziójuk (Pierre Bourdieu) 

11. Max Weber kapitalizmusfogalma 

12. Uralom (három) és cselekvéstípusok (négy) Weber megértő szociológiájában 

13. Hatalom és uralom különbsége Webernél 

 

12. A tizenkettedik előadás alapján (előadó: Egresi Katalin): 
(Társadalmi interakció & A környezeti kockázatok társadalmi jelentősége; a „kockázat-társadalom) 

1. Kinek a nevéhez fűzódik a kockázat-társadalom és milyen jellemvonásokkal rendlkezik? 

2. Mi a különbség a fókuszos és nem fókuszos interakciók között?  

3. Mit jelentenek: az "udvarias figyelemetlenség", a "határjelzők", az "elülső régió" és a "hátsó 

régió" kifejezések a társas interakciók vonatkozásában?  

 

Ahol nincs külön jelölve, ott nem adunk az előadáshoz írott tananyagot is. 
 

 

 

 

 

A kijelölt írott tananyagot nappali tagozaton Arany Dominikához juttatjuk el e-mailen.  

  



LEVELEZŐ TAGOZAT 

 

1. Az első konzultáció alapján (előadó: Takács Péter): 
1. A szociológia rövid meghatározása  

2. Mi a viszony a(z általában vett) társadalomtudomány és a szociológia között? 
3. A szociológia jellegzetes módszerei 

4. Mi a különbség a „leíró” és a „megértő” szociológia között? 

5. A szociológia történetének klasszikusai (rövid értékelések) 

6. Melyek a jellegzetes szakszociológiák? (példálózó felsorolás)  
7. Az oktatás főbb funkciói (felsorolás és rövid jellemzés) 

8. Képes-e az oktatás korrigálni a társadalmi egyenlőtlenségeket? Milyen elméleteket ismer ezen a 

téren? (részletes kifejtés) (a válaszhoz használja fel az írott tananyagot is) 

9. Melyek a jogászképzés főbb szociológiai jellemzői magyar vonatkozásban? 

10. Melyek a magyar jogászképzés főbb, történetileg is érvényesülő jellemzői (általános 

összefüggései)? 

  

Az első konzultációhoz tartozó, kijelölt írott tananyag alapán: 
1. Mit jelent (röviden kifejtve) a funkcionalizmus, a konfliktuselméletei szemléletmód és a 

szimbolikus inteakcionizmus? Mit jelent a manifeszt funkció, a diszfunkció és a latens funkció? 

(rövid meghatározás) 

2.  Mit tud August Comte-ról? Ki volt Harriet Martineau?  

3.  Fogalmazza meg Émeile Durheim elméletének vázlatát? 

4.  Vázlatosan jelezze Max Weber nézeteit a modernitásról és a racionalizálódásról! 

5.  Mit tud Karl Marx osztályelméletéről és a társadalmi változásról alkotott elméletéről? Hogyan 

lehet összehasonlítani Marx és Weber elméleteit? 

6.  Milyen elméleti problémákat fogalmaz meg A. Giddens a modern szociológia szempontjából 

központi jelentőségűként? (négy probléma) (csak felsorolás)  

7.  Mit tud Michael Foucault-ról? (egy-két mondatos jellemzés) 

8.  Mutasson be röviden kettőt az A. Giddens könyvében tárgyalt négy kortárs szociológus közül! 

(részletes kifejtés) (a bemutatandó szociológusokat a teszt készítője fogja kiválasztani) 
(oktatás) 

9. Vázolja röviden Ivan Illich, Basil Bernstein és Pierre Bourdieu elméleteit az oktatási rendszerrel 

kapcsolatban! 

 

2. A második konzultáció alapján (előadó: Pődör Lea):  
 (deviancia) 

1. Mivel magyarázta Émile Durkheim az öngyilkosságot? Vázolja fel és magyarázza meg a 

Durkheim által leírt öngyilkosság-típusokat! 

2. Vázolja fel Robert K. Merton anómiatipológiáját!  

3. Mi a fő mondanivalója a chicagoi iskola képviselőinek a deviancia tárgyában írott műveinek (W. I. 

Thomas – F. Znaniecki: A lengyel paraszt Európában és Amerikában; R. Park – E. Burgess: A 

város)? 

4. Albert Cohen elméletében mit jelent a szubkultúra a fiatalkori bűnözők számára? Hogyan jelenik 

meg a szubkultúra Richard Cloward-nál? 
(családszociológia) 

1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: család, nukleáris család, kiterjesztett család, rokonság, 

háztartás, monogámia, poligámia, poligínia, poliandria? 

2. Ismertesse Lawrence Stone családfejlődés-elméletét! 

3. Nevezzen meg legalább öt fontos változást a családi életre nézve, ami a XX-XXI. században 

következett be! 

4. Milyen alternatíváit ismeri a hagyományos együttélési formáknak? Jellemezze ezeket! 

5. Hogyan viszonyultak a régi korokban a váláshoz és miként változott meg a helyzet a modern 

korban? Milyen okai vannak a változásnak? 
(munka & gazdasági élet) 

1. Ismertesse Karl Marx és Émile Durkheim nézeteit a munkamegosztásról! 

2. Ki volt Frederick Winslow Taylor, s mit jelent a nevével fémjelzett taylorizmus? Ki volt Henry 

Ford, s mit jelent a fordizmus?  

3. Hogyan jellemezhető a nők munkavállalása a preindusztriális korszakban, s miként változott a 

helyzet a modern ipar térnyerésével?  



4. Kik használták a posztfordizmus kifejezést, s mit írtak le vele? 

5. Vázolja fel, hogy a XX. sz.-ban milyen változások történtek a foglalkozási struktúrában! 
(társadalmi struktúra & rétegződés) 

1. Ismertesse Karl Marx osztályelméletét! 

2. Milyen értelmet nyernek az alábbi jelenségek Max Weber rétegződéselméletében: pártok, piaci 

helyzet, osztálykülönbségek kiváltó okai, a rend szimbólumai? 

3. Ismertesse Erik Olin Wright osztályelméletét! 

4. Mutassa be John Goldthorpe elméletét! 

 

Ellenőrző kérdések az írott tananyag alapján: 
(deviancia): 

1. Ismertesse, hogyan magyarázta a deviáns viselkedést a differenciális asszociáció elmélete, a 

kontrollelmélet, a stigmatizációs elmélet és a konfliktuselmélet! 

2. Mit mond a kriminológiai nézőpont a devianciáról? 
(családszociológia) 

1. Mit mond a családról és az intim kapcsolatokról az elmélet (funkcionalizmus, feminista elméletek, 

új nézőpontok)? 

2. Milyen funkciói vannak a családnak? 
(munka & gazdasági élet) 

1. Milyen formáit ismeri az ipari konfliktusoknak? Röviden jellemezze ezeket! 

2. Miért problematikus a munkanélküliség „mérése”?  
(társadalmi struktúra & rétegződés) 

1. Jellemezze (történetileg) az alábbi négy rétegződési rendszert: rabszolgaság, kasztrendszer, rend, 

osztály! 

 

3. A harmadik konzultáció alapján (előadó: Egresi Katalin):  
1.  Mutassa be Durkheim szociológiájában a társadalmi tény, a deviancia és az anómia fogalmait! 

2.  Foglalja össze a chicagói iskola törekvéseit! 

3.  Kiket sorolhatunk a frankfurti iskola tagjai közé? Ismertesse két tetszőlegesen választott szerző 

társadalmi konfliktusokra vonatkozó nézeteit! 

4.  Elemezze Karl Marx osztályelméletét! 

5.  Milyen cselekvéstípusokat különböztetett meg Max Weber? Jellemezze mindegyiket egy-két 

mondatban!  

6.  Hogyan ábrázolja N. Eilas a civilizációs fejlődést? 

7.  Kik voltak a magyar szociológiai gondolkodás megalapozói, és hogyan illeszkedtek a kortárs 

európai áramlatokhoz? 

8.  Mit jelent Jürgen Habermas elméletében a kommunikatív cselekvés fogalma? 

9.  Határozza meg Max Weber hatalom és uralom fogalmait! 

10.  Hogyan vélekedett Jürgen Habermas a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásairól? 

11.  Milyen különbségek jellemzik az "életvilág" és a "rendszer" fogalmait? 

12.  Mutassa be Tönnies "Közösség és társadalom" című művének főbb gondolatait! 

13.  Hogyan jellemezte Max Weber a bürokráciát és melyek az állam szervezetére vonatkozó kritikai 

megjegyzései Robert Mertonnak? 

14.  Kik voltak a magyar szociográfiai irodalom meghatározó alakjai az 1930-as években? Mit jelentett 

a magyarságtudomány? 

15.  Melyek az uralom ideáltípusai az uralmi viszonyok legitimitás-igényei alapján Max Weber 

nézeteiben? 

4.  A negyedik konzultáció (első fele; Takács Péter) alapján megfogalmazott kérdéseket az 

órán tesszük közzé 

 
A kijelölt írott tananyagot levelező tagozaton Hajdú Márkhoz juttatjuk el e-mailen. 


