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Az ellenőrző kérdéseket az előadások témái alapján adjuk meg. Ahol szerepel a „PDF-ben kiadott/megküldött 

írott tananyag”-ra való hivatkozás, ott csak azt kell figyelembe venni, ahol nincs ilyen utalás, ott a felkészülés 

során (1) az előadás anyagát, és – ha van ilyen – (2) a PDF-ben /megküldött írott tananyagot is figyelembe kell 

venni. 

 

 

A szociológia és a jogszociológia általános jellege  

1. Melyek a szociológia jellegzetes területei / főbb témakörei? (csak példálózó felsorolás) 

2. Ki volt Auguste Comte, és mi a jelentősége az elméletének a szociológia létrejöttében? 

3. Mit tud Émile Durkheim elméletéről? (a PDF-ben kiadott/megküldött írott tananyag alapján) 

4. Mit tud Karl Marx elméletéről? (a PDF-ben kiadott/megküldött írott tananyag alapján) 

5. Mit tud Max Weber elméletéről? (a PDF-ben kiadott/megküldött írott tananyag alapján) 

6. Melyek voltak a szociológia főbb fejlődési irányai az elmúlt másfél évszázadban? 

7. Melyek a szociológia jellegzetes szemléletmódjai és főbb módszertani irányzatai? 

8. Melyek a szociológia főbb megismerési módszerei? 

 

Deviancia 

1. Mit jelent a deviancia, hogyan viszonyult és viszonyul hozzá napjainkban a szocioló-

gia? 

2. Mivel magyarázta Émile Durkheim az öngyilkosságot? Vázolja fel és magyarázza 

meg a Durkheim által leírt öngyilkosság-típusokat! 

3. Vázolja fel Robert K. Merton anómiatipológiáját!  

4. 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)? 

5. Albert Cohen elméletében mit jelent a szubkultúra a fiatalkori bűnözők számára? Ho-

gyan jelenik meg a szubkultúra Richard Cloward-nál? 

6. Ismertesse, hogyan magyarázta a deviáns viselkedést a differenciális asszociáció elmé-

lete, a kontrollelmélet, a stigmatizációs elmélet és a konfliktuselmélet! 

7. Mit mond a kriminológiai nézőpont a devianciáról? 

 

Családszociológia 

1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: elsődleges csoport, család, nukleáris család, kiter-

jesztett 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. szá-

zadban következett be? 

4. Milyen két értelemben használja a szociológia az „apahiány” fogalmát? 

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

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

modern korban? Milyen okai vannak a változásnak? 

7. Mit mond a családról és az intim kapcsolatokról az elmélet (funkcionalizmus, feminis-

ta elméletek, új nézőpontok)? 

 

A magyar szociológia története 

1. Melyek a magyar szociológiai gondolkodás korszakai és jellemzői? 



2. Mutassa be röviden Pulszky Ágost tudományos pályafutását és nézeteit!  

3. Mutassa be röviden Pikler Gyula tudományos pályafutását és nézeteit!  

4. Mutassa be röviden Somló Bódog tudományos pályafutását és (szociológiai) nézeteit!  

5. Mit tud a falukutató népi írók mozgalmáról és törekvéseiről? 

6. Mi mondható el a magyar szociológia sorsáról 1945 után? 
Minden kérdésnél: az előadás és a „ppt”-ben kiadott/megküldött írott tananyag alapján. 

 

Munka és gazdasági élet 

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 szegre-

gáció, 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 struktúrá-

ban! 

 

Társadalmi struktúra és rétegződés 

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

2. Ismertesse Karl Marx osztályelméletét! 

3. Milyen értelmet nyernek az alábbi jelenségek Max Weber rétegződéselméletében: pár-

tok, piaci helyzet, osztálykülönbségek kiváltó okai, a rend szimbólumai? 

4. Ismertesse Erik Olin Wright osztályelméletét! 

5. Mutassa be John Goldthorpe elméletét! 

6. Részletesen elemezze a rétegződés történelmi változatait: rabszolgaság, hűbériség, 

kasztrendszer, osztályrendszer! 

 

Az oktatás szociológiai kérdései 

1. Az oktatási rendszer funkciói. 

2. Az „iskola” történeti kialakulása és fejlődésének főbb állomásai 

3. A társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatás viszonyára vonatkozó jellegzetes szocio-

lógiai elméletek (három elmélet vázlatos ismertetése) 

4. Az oktatási rendszer teljesítménye mérésének jellegzetes szempontjai 

 

 

A zárthelyi dolgozat megírásának ideje (nappali tagozaton): 

 

      2018. október 18. (az előadás ideje alatt) 

 

A zárthelyi dolgozat megírása a kurzus minden hallgatója számára kötelező; annak következ-

ményei („aláírás”, jegymegajánlás részeredménye, stb.) az első előadáson részletesen jeleztük.  

 

Minden hallgatónak eredményes felkészülést kívánunk. 

 

Győr, 2018. október 7. 

 

  Takács Péter – Pődör Lea 

Jogelmélet Tanszék 

 



 


