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EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG, ELNYOMÁS 

 

Oktató: Tóth Fruzsina toth.fruzsina@ajk.elte.hu 

Fogadóóra: Hétfő, 14-16, 311-es szoba 

 

A kurzus célja 

A kurzus célja kettős. Egyrészt illeszkedik a társadalomtudományi alapozó kurzusok céljaiba, így 

célja, hogy a tanuló a kurzus elvégzésével képes legyen szakszövegek értő olvasására, kritikai 

feldolgozására. Emellett cél az is, hogy a tanuló rálásson a szegénységet illető elméletekre, az aktuális 

kutatási eredményekre, emellett megismerkedjen a hazai és nemzetközi irányzatokkal, gondolatokkal. 

Képes legyen értelmezni a szegénység komplex jelenségét. 

 

A tanuló a kurzus elvégzése után képes 

 szakszövegek értő elolvasására, értelmezésére, 

 kritikai észrevétele megfogalmazására, 

 kiigazodni a szegénységet érintő komplex ismeretekben. 

 összefüggéseket felismerni a fenti tudáselemek között, 

 megfogalmazni a jogrendszer működésének egyes aspektusaival kapcsolatos kutatási 

kérdéseket, 

 a tanuló ismeri az alapvető szegénységet érintő szociológiai elméleteket és szociológiai 

kutatási módszereket, ismeri a szociológia legfontosabb kutatási területeit, tematikáit. 

 

Időpont Téma Számonkérés 

Szeptember 18. Bevezető óra, adminisztráció, kurzus 

követelményeinek ismertetése 

 

Szeptember 25. Alapfogalmak, összefüggések 

 

Rövid beadandó határidő: 

szeptember 24. 

Október 2. Rendszerváltás Magyarországa 

 

Rövid beadandó, határidő: 

október 1. 

Október 9. Elméleti megközelítések – gazdasági elnyomás 

 

 

 

Október 16. Elméleti megközelítések – elismerés hiánya 

 

 

November 6. Elméleti megközelítések – elnyomás és 

elismerés 

Elemző beadandó, határidő: 

november 5. 

November 13. Kitekintés – kapitalista világ vége 

 

 

November 20. Kitekintés – alapjövedelem 

 

Elemző beadandó határidő: 

november 19. 

November 27. Etnikai származás és szegénység 

 

 

December 4. Lakhatási szegénység 

 

 

December 11. Félév végi konzultáció 

 

Komplex, félév végi beadandó, 

határidő december 10. 
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Kurzus követelményei: 

A jegy a következő részelemekből épül fel: 

1. Rövid beadandó. A félév során olvasott szövegek értő feldolgozása.  10 pont, összesen kettő 

maximum 20 pont. (0,5-1 oldal TNR, 12-es betűméret, sorkizárt)  

 

2. Elemző beadandó. Egy mai, szegénységre, egyenlőtlenségre, elnyomásra vonatkozó 

probléma értő feldolgozása, értékelése az olvasott szövegek segítségével.  Legalább két 

szöveg felhasználásával 25-25 pont, összesen 50 pont. (TNR, 12-es betűméret, sorkizárt 2-3 

oldal) 

 

3. Komplex Félév végi beadandó.  Egy mai, szegénységre, egyenlőtlenségre, elnyomásra 

vonatkozó probléma értő feldolgozása, értékelése az olvasott szövegek segítségével.  Legalább 

négy szöveg felhasználásával 50 pont. (TNR, 12-es betűméret, sorkizárt 6 oldal) 

Amennyiben a beadandókat késve adják le, az naponta egy pont levonását vonja maga után. Az ötödik 

nap után a beadandót nem fogadom el 

 

Félév során elérhető maximális pont 120. 

0-60 elégtelen 

61 - 75 elégséges 

76 – 87 közepes 

88 – 108 jó 

109 – 120 jeles 

A plagizáció azonnali elégtelen érdemjegyet von maga után, a kurzus abszolválása nem 

lehetséges. 

 

A félév során összesen három alkalommal lehet hiányozni, az efölötti hiányzás automatikusan 

elégtelen érdemjegyet von maga után. 
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RÖVID ÓRAI BEADANDÓ (SZEPTEMBER 24. ÉS OKTÓBER 1.) 

Követelmények Max. pont Elért pont 

Szöveg, probléma pontos 

összefoglalása. 

3 pont  

Komplex értékelés, kritika, 

reflexió 

4 pont  

Hivatkozások megfelelő 

használata  

1 pont  

Stílus:  

- a megfelelő tudományos 

stiláris elemek 

használata,  

- szabatos fogalmazás, 

- koherens szöveg (érthető 

gondolatmenet) 

2 pont  

Összesen: 10 pont  

 

ELEMZŐ BEADANDÓ (NOVEMBER 5. ÉS NOVEMBER 19.) 

Követelmények Max. pont Elért pont 

A szövegek értő módon 

történő feldolgozása. A félév 

során olvasott legalább két 

tanulmány. Fogalmi térkép, 

lényeg értő feldolgozása 

7 pont  

A vizsgált probléma és 

választott szövegek 

kapcsolatának pontos 

kiemelése. 

8 pont  

Hivatkozások megfelelő 

használata  

5 pont  

Stílus:  

- a megfelelő tudományos 

stiláris elemek 

használata,  

- szabatos fogalmazás, 

- koherens szöveg (érthető 

gondolatmenet) 

5 pont  

Összesen 25 pont  
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KOMPLEX FÉLÉV VÉGI BEADANDÓ (DECEMBER 10.) 

Követelmények Max. pont Elért pont 

A szövegek értő módon 

történő feldolgozása. A félév 

során olvasott legalább 

három tanulmány. 

15 pont  

A vizsgált probléma és 

választott szövegek 

kapcsolatának pontos 

kiemelése. 

15 pont  

Személyes értékelés, 

reflexió, kritika. 

8 pont  

Hivatkozások megfelelő 

használata  

5 pont  

Stílus:  

- a megfelelő tudományos 

stiláris elemek 

használata,  

- szabatos fogalmazás, 

- koherens szöveg (érthető 

gondolatmenet) 

7 pont  

Összesen 50 pont  

 

 


