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1.
Melyek
a
kisebbség-többség
viszonyára
vonatkozó
legfontosabb
szociálpszichológiai kategóriák, alapfogalmak és elméletek? A szociális megismerés
lélektana, területei és hibalehetőségei: attribúció, választás és döntés, önigazolás (és
elmaradása), attitűdváltozás, kognitív disszonancia és redukciója, meggyőzés,
meggyőzhetőség. Csoportlélektan, kiscsoportok: csoportképzés, csoporttagság motivációi,
csoportvezetés, csoporthatékonyság, csoportnyomás, érték- és normaképződés a
csoportban, csoportfejlődés. Tagsági és vonatkoztatási csoportok, csoportközi viszonyok.
A kisebbség fogalmának pszichológiai tartalma. Az előítélet kialakulásának folyamata.
(Kategorizáció, sztereotípia, intolerancia, stigmaképzés, bűnbakképzés, dehumanizálás).
Előítéletes személyiség elmélet Stigmaképzés, bűnbakképzés, befolyásolás, hatáskeltés,
fanatizmus, rémhír, pánik. A csoportban való viselkedés törvényszerűségei és ennek
kommunikációs vetületei. A diszkrimináció szociálpszichológiai alapjai. Identitás és
másság.A nemzettudat makro(ideológiák, nacionalizmus)- és mikroszintje (tudáskészlet,
attitűdök, identitás és kulturális viselkedés). A nemzeti identitás tudáskészletének
modellje.
Irodalom:
Smith-Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2001.
2. Milyen szerepe van a kultúrának az etnikumok közötti érintkezésben és az
interkulturális kommunikációban? ? Ismertesse Hofstede kultúrák különbségeire
vonatkozó elméletét! Melyek a kisebbségekkel kapcsolatos nyelvi viselkedés jellemzői?
Irodalom:
Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede: Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere.
McGraw Hill, 2005. VHE Kft. Pécs, 2008. Átdolgozott és bővített második kiadás
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, 2004.
Falkné Dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. Budapest, 2001, Püski.
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – cselekvés – kommunikáció.
Budapest, 2001, Osiris.
Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest, 2004,
Tinta.
Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Budapest, 2004, Helikon.

3. Az identitás új kérdései a globalizációs folyamatban
Nacionalizmus, identitáspolitika és kisebbségek. Az identitás új kérdései a globalizációs
folyamatban. A migrációs válság és az identitáspolitikák újrafogalmazása. Az új típusú
szélsőjobboldali pártok politikai gondolkodásának jellemzői és sikereinek okai Európában
és Magyarországon.
Irodalom:
Csepeli György – Örkény Antal: Nemzet és migráció. E-tankönyv. Budapest, 2017.
http://tatk.elte.hu/file/Csepeli-Orkeny_Nemzet_es_migrac.pdf 23-155.o.

Nemzeti identitás- egység vagy sokszínűség? Policy Solutions. 2013.
http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzes/18/nemzeti_identitas_egyseg_vagy_soks
zinuseg.pdf
Pogonyi Szabolcs: Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció. Fundamentum
http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/11-1-01.pdf
Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai.
A Magyar Tudományos Akadémia Migrációs Munkacsoportjának elemzése. 2015.
http://mta.hu/data/cikkek/106/1060/cikk-106072/_europabairanyulo.pdf
Tóth
András
–
Grajczjár
István
A
nemzeti
radikalizmus.
http://politologia.tk.mta.hu/uploads/files/archived/6055_I_04_Toth_Grajczjar_Nemzeti_ra
dikalizmus.pdf
Tóth András– Grajczjár István: Miért olyan sikeresek a radikális nemzeti populista
pártok
válságok
idején?
Politikatudományi
Szemle.
2009.
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2009_3szam/tothandras-2009-3.pdf
Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba: Szélsőjobboldaliság Európában és
Magyarországon.
TÁRKI
Adatbank
2013.
http://www.tarki.hu/adatbankh/kutjel/pdf/b345.pdfű

4. Nemzet és nacionalizmus. A nemzet fogalma, eredete és kialakulása.
Nemzetfelfogások és nemzetértelmezések A nacionalizmus értelmezési és tipizálási
lehetőségei. Nemzetkoncepciók Európában. Az államok nemzetiségi alapú csoportosítása.
A nemzeti kisebbség fogalma. Homogenizáló nemzetállam és technikái. A konszocionális
nemzetiségpolitika és megoldásai.
Irodalom:
Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek, Rejtjel, Budapest, 2004.
Conversi, Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata, Regio, 1998/3.
Szarka László - Vizi Balázs - Majtényi Balázs - Kántor Zoltán: Nemzetfogalmak és
etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.
5. A multikulturalizmus fogalma. A multikulturális szemlélet jellemzői, megjelenése a
kormányzati politikában. Dilemmák és viták. Ismertesse a multikulturalizmus körül
kirobbant vitát, amelyet Theo Sarrazin Deutschland schafft sich ab című könyve váltott ki
Európában 2010 ősze óta.
Irodalom:
Egedy Gergely: A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája. Polgári Szemle.
2006. június.
http://www.mtaki.hu/docs/etnopolitikai_modellek/egedy_gergely_multikulturalizmus_dile
mmai_polgari_szemle.htm
A multikulturális nevelés. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-04-taTorgyik-Multikulturalis
A multikulturalizmus fogalma. http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=53
A „megbukott-e a multikulturalizmus” vita a hazai és nemzetközi sajtóközleményei.
6. Kisebbségi jogok és jogérvényesítés Magyarországon. A kisebbségi jogterület
bemutatása. A kisebbségi jogvédelem nemzetközi és magyarországi gyakorlata. A
kisebbségi jogvédelem intézményei. Kisebbségek és a politikai jogok, a szociális jogok, a
kommunikációs jogok. A diszkrimináció tilalma, és az egyenlő bánásmód elve. A
tisztességes eljáráshoz való jog. Oktatáshoz, kultúrához, nyelvhasználathoz kapcsolódó

jogok. A gyűlöletbeszéd jogi szabályozása. A határon túli magyar kisebbségek jogai. A
kisebbségi törvény és illeszkedése az EU szabályozáshoz. Ismertesse a magyar állam
antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi törekvéseit!
Irodalom:
Balogh Lídia, Kádár András (és mások): Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi
alapismeretek. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 124 old.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának beszámolói a magyar
parlamentben és a beszámoló elfogadásáról szóló parlamenti határozat vitái.
Országgyűlési Napló (1990-2006) . In.
Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet- és Közép Európában. (Szerk.: Nádor
Orsolya - Szarka László) Akadémiai Kiadó. 2003.
Ferdinand
de
Warennes:
Kisebbségi
jogok
a
nemzetközi
jogban.
http://www.hunsor.se/dosszie/kisebbsegijogokanemzetkoziben.pdf
7. Nemzetiségi és etnikai konfliktusok Közép- és Kelet-Európában a 20. században.
A kisebbség-többség viszony alakulása, a konfliktusok okai, jellege, konfliktuskezelési
kísérletek, módszerek. Nemzeti identitás és nemzetállamok, etnikai diszkrimináció és
kisebbségvédelem, államnacionalizmus, asszimiláció, elkülönülés, integrációs stratégiák,
homogenizáló internacionalizmus, az etnicitás reneszánsza.
Irodalom:
- Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19.
és a 20. században. Budapest, 2004. Napvilág.
- Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs: A közép-európaiság dicsérete és
kritikája. Pozsony, 2013, Kalligram.
- Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Budapest,
2006, Balassi.
8. A magyarországi kisebbségpolitika főbb sajátosságai, prioritásainak változásai a
20. században. Politika és kulturális nemzet kettőssége, nemzeti szupremácia, erőszakos
és természetes asszimiláció, a revízió és a nemzetiségpolitika Trianon után, állampolgári
jogegyenlőség és kulturális autonómia, antiszemitizmus és a holokauszt, német kollektív
bűnösség, szlovák-magyar lakosságcsere, szocialista kisebbségpolitika – „államosított”
nemzetiségek, a „híd-szerep”, kisebbségi identitás felértékelődése és új formái a
rendszerváltás után.
Irodalom:
- Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. Budapest, 2007, Osiris.
- Egry Gábor, Feitl István (szerk.): A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. szban. Budapest. 2005. Napvilág.
- Sipos Levente (szerk.): A magyar állam és a nemzetiségek. Budapest, 2002, Napvilág.

9. Nemzeti kisebbségek Magyarországon a rendszerváltás után. Az új
kisebbségpolitika kiépülésének intézményrendszere. A nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény. A kisebbségi önkormányzati választójog és a
választások kérdései. A kisebbségi önkormányzatok feladat és hatáskörei, működésük
tapasztalatai. A 2005-ös törvénymódosítás. . A Magyarország területén élő nemzeti és
etnikai kisebbségek stratégiái, részvételük a döntéshozatalban. Kisebbségi közművelődés,
hagyományőrzés és önszerveződés, közélet, nemzetiségi oktatás. A nemzeti kisebbségek
önreprezentációjának jellemzői. Megjelenésük a többségi médiában.
Irodalom:

Jelentések a kisebbségek helyzetéről. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály.
http://nek.gov.hu/index.php?main_category=4&sub_category=52
Kisebbségi önkormányzatok kézikönyve. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyűlési Biztosa. 2006.
Gyôri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon. Osiris,
Budapest, 1998.
10. A határon túli magyar kisebbség helyzete a 20. században.
Nemzetállami nacionalizmusok, diszkriminatív nemzetiségpolitika és kisebbségi
léthelyzetek, a jogi, gazdasági, kulturális körülmények alakulása a Kárpát-medencében.
Impériumváltások, migráció, kényszertelepítések. Társadalomszervezési, nemzetépítési
kísérletek a határon túli magyarság körében, hasonlóságok és különbségek az egyes
országokban. A kelet-európai rendszerváltások hatása a magyar kisebbségi társadalmakra.
Státusz törvény viták és álláspontok a magyar parlamentben.
Irodalom:
Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a
20. században. Budapest, 2008, Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet.
Papp Z. Zita - Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel 2007. A Kárpát –medencei magyarok
helyzete és perspektívái. Budapest, 2007, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.
Benkő Samu et al.: Magyarország és a magyar kisebbségek. Történeti és mai tendenciák
Budapest, 2002, MTA.
11. A magyarországi romák szociológiai jellemzői és politikai szervezeteik. A család,
az iskola és a barátok szerepe a sikeres roma életpályák alakulásában. A roma gyermekek
családi és intézményi szocializációja. A szegregáció kérdései. Antiszegregációs politikai
törekvések. A kisebbségi önkormányzatok működési feltételrendszere és működési
hatékonysága. A képviselők helyzete és felkészültsége. Roma önreprezentáció a
médiában. Roma érdekvédelem, jogérvényesítés és jogvédelem. A civil szervezetek
szerepe. Roma jogesetek a mai Magyarországon.
Irodalom:
Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971–
2003. Budapest, 2004, Gondolat.
Kertesi Gábor: A társadalom peremén - Romák a munkaerőpiacon és az iskolában.
Budapest, 2005, Osiris.
Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest, 2005,
Gondolat.
Balogh Lídia, Kádár András (és mások): Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi
alapismeretek. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 124 old.
Kisebbségszociológia. Szerk.: Pászka Imre és Szűcs Norbert. Belvedere Meridionale.
Szeged. 2002.
Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény. (Szerk. Csepeli György és Örkény Antal)
Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.

12. A magyarországi romák gazdasági és szociális integrációjának aktuális kérdései.
A romák munkaerő-piaci helyzete. Roma munkanélküliség és kezelési stratégiái.
Munkaerő-piaci, munkahelyi diszkrimináció. A romákkal kapcsolatos kormánypolitika
kérdései.
Irodalom:

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris,
Budapest, 2005,
Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Századvég, Budapest,
2002,
Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág, 2009.
A magyarországi cigány népesség helyzete a XXI. század elején. Kutatási gyorsjelentések.
Szerk. Kállai Ernő. Budapest, 2003, MTA.
Blénesi Éva – Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában
(2002-2004). Budapest, 2004, Gondolat.

13. A romaellenes közbeszéd eszkalációjának okai Magyarországon, a romakérdés a
mai magyar politikai gondolkodásban. Empirikus kutatási eredmények bemutatása.
A romaellenes közbeszéd eszkalációjának okai Magyarországon, a romakérdés a mai
magyar politikai gondolkodásban. Az etnikai együttélés elmérgesedésének okai. Politikai,
szociológiai, szociálpszichológiai vonatkozások. Értékrendbeli okok. A romák
médiareprezentációjának jellemzői.
Irodalom:
Látlelet 2008, Látlelet 2009 (Elektronikus dokumentum a Coospace-en)
Krekó
Péter:
Romaellenesség
és
antiszemitizmus.
Political
Capital.
http://slideplayer.hu/slide/1945401/
Zöld könyv. A romák médiaábrázolása. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007.
Munk Veronika: Roma sztárok médiareprezentációja Magyarországon. Doktori
disszertáció. 2013. http://doktori.btk.elte.hu/phil/munkveronika/diss.pdf
Kisebbségek a médiában és a közbeszédben (Szerkesztette: Kozma Zsolt) Antenna
Könyvek 2010.
Bernáth Gábor: A médiakép hozzájárulása a romaellenes sztereotípiákhoz. In. Romák a
XXI. század Magyarországán. Ars Longa Alapítvány 2001. 194-204.
Nemzeti identitás- egység vagy sokszínűség? Policy Solutions. 2013.
http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzes/18/nemzeti_identitas_egyseg_vagy_soks
zinuseg.pdf

14. A zsidókérdés és formaváltozásai a magyar politikai gondolkodásban a
reformkortól napjainkig.
A zsidókérdés és formaváltozásai a magyar politikai gondolkodásban a reformkortól
napjainkig. A zsidókérdés, mint emancipációs kérdés, és mint asszimilációs kérdés. A
zsidókérdés megjelenése a századforduló kultúrkritikájában. A fajvédők társadalomképe,
politikai programja és akciói. Az antiszemitizmus a fasiszta irányzatok programjában. A
holokauszt és a magyar értelmiség. A kommunista párt és a zsidókérdés. Az
antiszemitizmus a rendszerváltás után. Mutasson be egy 5 évnél nem régebbi, a
zsidósággal kapcsolatos empirikus kutatást!
Irodalom:
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.
Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956) Windsor
Kiadó. 1996.
Kovács András: Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai
Magyarországon.
In.
Társadalmi
Riport
2014.
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2014/

Hann Endre – Róna Dániel: Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban.
Kutatási jelentés 2015. Tett és Védelem Alapítvány.
http://tev.hu/wp-content/uploads/2014/04/Median_TEV_antiszemitizmustanulma%CC%81ny_2014_HU.pdf
Antiszemitizmus a mai Európában. Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért. 2012.

15. Értelmezze az új társadalmi kisebbségek fogalmát, és mutassa be legfontosabb
csoportokat!
A rendszerváltást követően a társadalom szerkezete átalakult, új társadalmi rétegek és
csoportok jelentek meg, melyek már nem csak a társadalmi mobilitásban, hanem a
társadalmi együttélésben is egyre erőteljesebb hangsúlyt kaptak.
Ide tartoznak az egészségi állapotból fajadó hátrányokkal küzdők, a fogyatékossággal élő
emberek, a szenvedélybetegek – különös tekintettel a drog- és alkoholbetegekre, az idős
és fiatal korcsoport és annak problémái, a nők, valamint a nemi különbségek keretében
megjelenő LMBTQ csoport/mozgalom.
A tétel keretében bemutatásra kell kerüljön ezeknek a csoportoknak a társadalmi szerepe,
helyzete, miért definiálódnak új társadalmi kisebbségnek és milyen társadalmi „helyzetek”
jelennek meg e csoportok jelenlétével.
Irodalom:
Buda Béla:Szexuális viselkedés. Budapest, 2002, Animula Kiadó – Vonatkozó fejezet: VI.
Homoszexualitás
Csoba Judit – Prókai Orsolya: Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési
gyakorlatához. SZOCIOTÉKA. Debrecen, 2011, DE
Ifjúsági szubkultúrák. (Szerk.: Szapu Magda) Stientia Humana Politológia. MTA PTI
2004.
Devianciák és ifjúság. Szöveggyűjtemény. Debrecen, 2005, DTE.
Az 1998. évi XXIV. Tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról.
16. A szociálisan hátrányos helyzetű csoportok szociológiája.
A tétel legfőbb kérdése, hogy kiket tekintünk hátrányos helyzetűeknek, milyen ismérveik
vannak és milyen társadalmi dilemmákat okot a helyzetük megoldása. A tételben
bemutatásra kerülnek a hajléktalanok, a drogosok és szenvedélybetegek, a hátrányos
helyzetben élő gyerekek és idősek, az egészségi állapotukból adódó problémákkal küzdők
csoportja. Hasonlóan kiemelendő a gyermekszegénység és annak kérdései, valamint a
munkanélküliek és a deprivációs csoportok.
Irodalom:
Várnagy Elemér – Várnagy Péter (2002): A hátrányos helyzet pedagógiája. Budapest,
Corvinus Kiadó. Letöltés helye:
http://rs1.szif.hu/~foldes/h%E1tr%E1nyos%20h.%20pedag%F3gi%E1ja.pdf
Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Budapest, 2002, Századvég.
Iványi Gábor: Hajléktalanok. Budapest, 1998, Sík.
Rácz József (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztődés folyamata. Budapest, 2007,
L’Harmattan.
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest, 2000, T-Twins.
Pikó Bettina: Egészségszociológia. Budapest, 2002, Új Mandátum.
Iványi Gábor: Hajléktalanok. Budapest, 1998, Sík.

A gyermekszegénység mérése. Gyerekszegénység a világ fejlett országaiban. UNICEF.
Letöltés helye: http://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/11/unicef_RC10_magyar_sum1.pdf
Demetrovics Zsolt – Balázs Hedvig: Drogosok.
Letöltés helye: http://mek.oszk.hu/03400/03477/pdf/7_drog.pdf

17. Vallási kisebbségek. A vallási kisebbségek története Magyarországon. A vallási
törésvonal mai szerepe. A régió vallási jellegzetességei az adatok tükrében. Jelenkori
vallásosság jellemzői, új vallási mozgalmak, a vallási közösségek helyzete.
Irodalom:
HANÁK Péter: A másokról alkotott kép. Polgárosodás és etnikai előítéletek a magyar
társadalomban (a 19. század második felében). In uő: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. 81–
112. p.
MÁTÉ-TÓTH András – JUHÁSZ Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban. Kvantitatív és
kvalitatív elemzések. Szeged, 2007, JatePress. /Vallás a társadalomban – Religion in
Society – 2./ 15–155. p.
TÖRÖK Péter: Magyarországi vallási kalauz. Bp., 2004, Akadémiai.
Török Péter: És (a)mikor destruktívak? az új vallási mozgalmak szociológiája. Budapest,
2007, SOTE.
Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dénes: Vallásosság-változatok. Vallási sokféleség
Magyarországon. Szeged, 2008.
Kamarás István, Krisnások Magyarországon, Budapest, 1998.
18. Társadalmi nemek és nemi szerepek. Nemi szerepek mentén szerveződő
kisebbségi csoportok szociológiai jellemzői. Nemi sztereotípiák. Gender és politika,
gender és oktatás. Konkrét jogesetek alapján mutassa be, hogy melyek a nők hátrányos
megkülönböztetésének leggyakoribb megnyilvánulásai a mai Magyarországon? Szexuális
kisebbségek (nők, homoszexuálisok, leszbikusok, szinglik) önszerveződésének,
érdekérvényesítésének és médiareprezentációjának kérdései. Mi jellemzi a velük
kapcsolatos kormánypolitikát?
Irodalom:
Neményi Mária, Csoportkép nőkkel. Budapest, 1999. Új Mandátum Könyvkiadó.
Bevezetés: 5-16.old
H. SAS Judit, Nőies nők és férfias férfiak. A nőkkel és férfiakkal kapcsolatos társadalmi
sztereotípiák élete, eredete, szocializációja, Akadémiai Kiadó, Bp., 1988.
Szerepváltozások. Budapest, 2009. TÁRKI. (Egy kiválasztott tanulmány)
A nők médiareprezentációja. In. Kisebbségek médiareprezentációja. Szöveggyűjtemény
az SZTE kisebbségpolitika szakos hallgatóinak. (Elektronikus dokumentum a Cosspaceen)
Domján Krisztina (2011): Egyenlőtlenségek. A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-20100003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt
keretében készült. Budapest, Corvinus Egyetem
Letölthető:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100003_03_Egyenlotlensegek/03_Egyenlotlensegek_1_1.html
Kapitány Balázs (szer.) (2015): Demográfiai fogalomtár. Budapest, KSH
Népességtudományi Kutatóintézet
Letölthető:
http://www.demografia.hu/hu/letoltes/kiadvanyok/DemografiaiFogalomtar.pdf

19. Ismertesse a migráció és a menekültügy aktuális kérdéseit és az ide vonatkozó
fontosabb elméleteket! A nemzetközi migráció okai: a neoklasszikus és az új
közgazdaságtan elméletei, globalizáció és migráció, duális munkaerőpiac elméletek.
Tendenciák a nemzetközi migrációban: kitelepítések, politikai és gazdasági-szociális
menekülthullám. A migráció földrajzi szerkezete. Menedékjog, menedékes státusz,
ideiglenes tartózkodás. erdélyiek és kínaiak Magyarországon. A bevándorlók társadalmi
integrációja. A magyar bevándorlás politika jellemzői. Ismertessen egy 5 évnél nem
régebbi empirikus kutatást a magyar lakosság bevándorlókkal kapcsolatos vélekedéseiről!
Irodalom:
Massey, Douglas S. et al.: A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés.
Budapest, 2003.
Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón. Budapest – Pécs, 2005, Dialóg Campus.
Tóth Péter Pál (szerk.): Bevándorlás Magyarországra. Budapest, 2000, Lucidus.
Sik Endre – Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. Budapest, MTA Nemzetközi
Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont – Sík.
Clifford, James: Diaszpórák. In: A migráció szociológiája. Szerk. Sik Endre. Budapest,
2001, Szociális és Családügyi Minisztérium.
Salt, John: A nemzetközi tendenciák és típusok összehasonlító áttekintése, 1950–1980.
Budapest, Gondolat.
Lukács Éva és Király Miklós (szerk.): Migráció és Európai Unió. Budapest, 2001,
Szociális és Családügyi Minisztérium.
Kisebbségek a médiában és a közbeszédben (Szerkesztette: Kozma Zsolt) Antenna
Könyvek 2010.
Ligeti György: Kisebbségek és bevándorlók a médiában. Budapest, 2007. Médiakutató.
Blénesi Éva – Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában
(2002-2004). Budapest, 2004, Gondolat.

20. A közösségi, települési konfliktusok természete, a konfliktuskezelés lehetséges
eszközei. Konfliktusfeltárás, konfliktuselemzés. A konfliktuskezelés megközelítései. Az
alternatív vitarendezés. A mediáció hatása a közösségek életére. Esetek.
Irodalom:
Fürjes Balázs - Krémer András - Pallai Katalin: Közösségi konfliktuskezelés.
http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/modszertani_kezikonyv_negos.pdf

21. Mi a véleménye arról, melyek az aktuális és megoldandó problémák a hazai
kisebbségpolitikában? Mutassa be a kérdés politikai és közpolitikai vetületeit! Hogyan
jelenik meg a választott probléma a politikai gondolkodásban, közbeszédben és a
médiában?
Irodalom:
A képzés során megadott kötelező és ajánlott irodalmak, továbbá a napi nyomtatott és
elektronikus sajtóközlemények.

