
 

 

Kurzus 

kódja(i): 

BBN-KOM-105 

Kurzus 

címe: 

Szociálpszichológia 1. 

Tanár neve: Csepeli György-Csókay Ákos 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 14.00-15.30 

34-es terem 

Kurzus 

típusa: 

 

Kurzus 

leírása: 

A kurzus célja 

 

A kurtus során a hallgatók bevezetést nyernek a szociálpszichológia alapfogalmaiba, 

megismerkedkednek a fontosabb középfokú elméletekkel, és szerzőikkel. A kurzus célja, 

hogy a hallgatók képesek legyenek a társadalmi jelenségek szociálpszichoklógiai 

értelmezésére.. A Szociálpszichológia I. az interaktív jelenségekkel foglalkozik, melyek 

sorába az én, a másik, a szerep, a formális és informális kapcsolatok, a szerep, a kiscsoport, 

a  virtuális társas élet és a tömeg tartozik.  

 

 

Menetrend 

 

IX. 9 

 

A szociálpszichológia tárgya 

A szociálpszichológia és az életvilág. A szociológia és a pszichológia határán. Önismeret és 

szociálpszichológia. 

 

IX. 16 

 

Az én (Csókay) 

Az én spontán és reaktív összetevői. A tükör-én. Az énkép. Az én pszichológiai elméletei 

 

IX. 23 (Csókay) 

 

A Másik 

A Másik idegensége. Az ismerősség és ismeretlenség. Az Akárki  és a Valaki. A 

személypercepció dilemmái. 

 

IX.30 (Csókay) 

 

Az interakció  

A társas hatás. Facilitáció és gátlás. Köcsönös függőség. Együttműködés és verseny. Harc. 

 

X.7 



 

A kommunikáció  

A Másik megértése. A kommunikció diakron és szinkron metszetei. A jel és a jelentés. A 

nyelv és és a beszédaktus 

X. 14 

 

A metakommunikáció 

Az analog kommunikáció. „Nem tudunk nem kommunikálni.” Színlelés. Az én 

prezentációja 

 

X. 21 

 

Meggyőzés, manipuláció és propaganda 

A kommunikáció a társadalomban. Nyilvánosság. A racionális bedogadó illuziója.  

 

X.28.  

 

Szünet 

 

XI 4 

 

Interperszonális kapcsolatok 

A rokonszenv és az ellenszenv. A választás. Reciprocitás. Barátság és szerelem. Intimitás. 

Féltékenység és irigység. 

 

XI. 11 

 

A társas kiscsoport 

Az együttes élmény. A csoportok a tradicionális és a modernt társadalmakban. Szolidaritás 

és produktivitás. Értékek, normák, vezetés és kommunikáció a kiscsoportba. 

 

XI. 18 

 

A hálózatiság 

Az internet mint a világot átfogó kapcsolati médium.  A skála függetlenség. A kis világok.  

 

XI. 25  

 

Társas élet a virtuális valóságban 

Az én elszabadulása a virtuális valóságban. Látszatkeltés. Az idő-élménye megváltozása.  

 

XII.2 

 

Net-patológiák 

Internet függőség. Kontrollvesztés. Titoktalanság.  

 

 

XII. 9 

 

A tömeg 



A társas élet formáinak szétesése. A káosz. A tömeglélektan tömegképe. Pánik, rémhír, 

divat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzus 

teljesítéséne

k  

követelmén

yei: 

Óralátogatás. Aktív részvétel az órákon. 

Félév végi zárthelyi írás (teszt). 

 

 

 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth. 15-186. 361-380. 

Hunyady, Gy. 2010. A társadalmi közérzet hullámvetése. Budapest:Napvilág 

Pataki, F.1998. A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba. Budapest:Osiris 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 

FOSZK-KOM-112 

Kurzus 

címe: 

Médiajog Unió 

Tanár neve: Timár János 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd, 9.00-10.30 óra 

34-es terem 

Kurzus 

típusa: 

előadás 

Kurzus 

leírása: 

A médiajog két féléves tantárgy, amelyben az alkotmányról és ezen belül az emberi 

jogokról, a kifejezési szabadság határairól, az ehhez kapcsolódó információs szabadságról, 

adatvédelemről, a sajtó szabályozási elveiről, valamint az új technikák adta konfliktusokról, 

a szabályozási logika alakulásáról szól Európában és a hazai körülmények között. A 

második félévben részletesen bemutatásra kerül az „ágazati” szabályozás, az általános 

törvényeken túl, a speciális, médiára vonatkozó szabályozórendszer 

Kurzus 

teljesítéséne

k  

követelmén

yei: 

Írásbeli vizsga 



Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Emberi jogok (2003) (szerk: Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila) Budapest, Osiris 

 

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika 

 

Magyar és európai médiajog (Complex 2014) 

 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm 

 

http://mediatorveny.hu/ 

 

http://www.mertek.eu/  

 

 Ajánlott: 

 

http://nmhh.hu/ 

 

Polyák Gábor 

http://www.jogiforum.hu/hirek/24355 

 

Koltay András 

http://www.jogiforum.hu/hirek/24392 

 

Koltay András-Lapsánszky András: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági 

kérdései  

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20112sz/02.pdf 

 

Polyák Gábor – Nagy Krisztina (2014) A médiatörvények kontextusa, rendelkezései és 

gyakorlata JURA 20. évfolyam 2. szám 

 

A médiaszabályozás két éve 2011-2013 

http://english.mtmi.hu/dokumentum/372/Mediaszabalyozas_ket_eve.pdf 

Eve Salomon, Guidelines for broadcasting regulation 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdf 

 

Az Európa Tanács szakértőinek véleménye a Magyar médiaszabályozásról (2012)  

http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/files/0_et_velemeny_mertek_tasz.pdf 

 

The Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf 

 

Magyarországi médiapiaci körkép 

 http://mtmi.hu/dokumentum/403/mpkk_2012.pdf 

 

Nádori Péter: Kommentek a magyar interneten: polgári jogi gyakorlat In Medias Res 

2012/2. http://www.media-tudomany.hu/laparchivum.php?ref=28 

 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm
http://mediatorveny.hu/
http://www.mertek.eu/
http://nmhh.hu/
http://www.jogiforum.hu/hirek/24355
http://www.jogiforum.hu/hirek/24392
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20112sz/02.pdf
http://english.mtmi.hu/dokumentum/372/Mediaszabalyozas_ket_eve.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdf
http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/files/0_et_velemeny_mertek_tasz.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf
http://mtmi.hu/dokumentum/403/mpkk_2012.pdf
http://www.media-tudomany.hu/laparchivum.php?ref=28


Foglyul ejtett média 

http://mertek.eu/foglyul-ejtett-media-mediapolitikai-irasok-0 

 

PWC-MTE A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai 

tartalomszolgáltatás iparági folyamataira 

http://mte.hu/dokumentumok/PwC-MTE_TANULMANY_vegso_valtozat_2013.12.09.pdf 

 

A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói 

megközelítések, európai kitekintéssel (Complex 2013) 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 

FOSZK-KOM-114 

Kurzus 

címe: 

A mindennapi élet politikája 

Tanár neve: Dr. Szilágyi-Gál Mihály 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök, 12:00-15:30 

-135-ös terem 

 

Kurzus 

típusa: 

Előadás 

Kurzus 

leírása: 

A kurzusnak az a tárgya, hogy miként érzékeljük a politikát a mindennapokban. 

A kiválasztott olvasmányok a politikai valóság mindennapi átszűrődésének 

valamilyen konkrét témáját ölelik fel. Ezen kívül olyan közvélemény megosztó 

témákról is szó lesz, amelyeknek a szakirodalmát a hallgatók a tanár segítsége 

nélkül kutatják fel és beszélik meg páros vagy csoportos viták formájában az órán. 

 

A hallgatók a kurzussal kapcsolatban kérdéseiket és a házi feladatokat a szilagyi-

gal.mihaly@btk.elte.hu email-címre küldhetik. A csoportot bármilyen, a kurzussal 

kapcsolatos tudnivalóról, első sorban a szakirodalom elérhetőségéről, a 

vizsgaidőpontokról és az esetleges időpontváltozásokról a neptun levelezőlistáján 

keresztül értesítem. Nem válaszolok olyan kérdésekre, amelyekre a válasz a neptun 

levelezőlistára küldött értesítéseimben vagy ebben a kurzusleírásban már 

szerepelnek. 

 

Kurzus 

teljesítéséne

k  

követelmén

yei: 

A végső jegyet fele részben a következő órán aktuális szakirodalom 1000-1500 

leütésben kivonatolt összefoglalóira adom. Ebből a félév során összesen nyolcat kell 

majd elküldeni a fenti email címre. Ez nyolc héten keresztül hétről hétre húsz-

harminc oldalnyi szakirodalom elolvasását és kivonatolását jelenti. A tanár órai 

munkája a hallgatók által ily módon már elolvasott és kijegyzetelt szövegmennyiség 

értelmezése és megbeszélése a csoporttal. A kivonatokból ki kell derüljön, hogy a 

hallgató elolvasta az adott szöveget. A kivonatot legkésőbb az óra előtt el kell 

küldeni. Amit később küldnek, azt megtekintés nélkül törlöm. El nem készítettnek 

http://mertek.eu/foglyul-ejtett-media-mediapolitikai-irasok-0
http://mte.hu/dokumentumok/PwC-MTE_TANULMANY_vegso_valtozat_2013.12.09.pdf


tartom azokat a kivonatokat, amelykben más kivonatokban talált mondatokkal 

azonos mondatok szerepelnek. A kivonatok elkészítésének módját a félév elején 

külön erre szánt óra keretében magyarázom el. A végső jegy negyedrészt megosztó 

társadalmi kérdések (menekültügy, kivándorlás, drogprevenció, halálbüntetés, 

dohányzás, abortusz, cenzúra stb) páros vagy csoportos megvitatására adom. Az 

egyes témákat a pár vagy a csoport maga választja ki, egyezteti velem és előadja 25-

45 percben valamelyik órán a félév második felében. A vitára az adott témát 

kiválasztott hallgatók maguk készülnek fel az általuk felkutatott szakirodalomból. A 

végső jegy utolsó negyedét a félév utolsó óráján írandó tesztre adom a kivonatolt 

olvasmányokból. 

 

Kötelező 

olvasmányo

k 

Bence György: „A politikum sajátossága”, Bence György: Politikafilozófiai 

tanulmányok 1990-2006. Szeged, L’Harmattan, 2007: 13-26 

Murray Edelman: A politika szimbolikus valósága. L’Harmattan, 2004. 145-

166 

Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus. A szólásszabadság és a hatalom sokféle 

arca. Médiatudományi Intézet, 2013, ford.: Hammer Ferenc. 117-210 

 

Kovács Gábor: “A politikai demokrácia sorsa az internet-galaxisban”: Se vele, se 

nélküle? Tanulmányok a médiáról. Szerk.: Lányi András, László Miklós. CompLex, 

2014. 105-125 

 

Török Gábor: “A politikai napirend fogalma”: Török Gábor: A politikai napirend. 

Akadémiai Kiadó, 2005. 19-75 

 

Vajda Zsuzsanna: “Egyéni identitás a hálóvilágban”: Se vele, se nélküle? 

Tanulmányok a médiáról. Szerk.: Lányi András, László Miklós. CompLex, 2014. 

245-267 

 

 

 

 


