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I. A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR KERETÉBEN ÖNÁLLÓAN 

VÉGZETT KUTATÓMUNKA CÉLJA: 

 

1. A képzés során megismert valamely tudományterület bármely, a szociális munka szempontjából 
releváns problémakörének önálló tudományos igényű feldolgozása révén elősegíteni, hogy a 
hallgató szakmai tevékenység során fejlessze képességeit, bővítse ismereteit; elsajátítsa a 
könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit; szerezzen tapasztalatot tudományos igényű 
elemzés készítésében; gyakorolja szakmai kérdésekben álláspontjának világos, szabatos, 
tárgyilagos kifejtését. 

2. A tudományos diákköri munka keretében a hallgató választott témáját saját szakmai 

tevékenysége, szakirodalmi tájékozottsága, ismeretei alapján önállóan dolgozza fel. A választott 

témához tartozó alapvető és legújabb szakirodalmi munkákat kell felhasználni. A tudományos 

pályamű elkészítését segítendő, a választott témában jártas témavezető személyére is teszünk 

javaslatot. 

A hallgató TDK keretében végzett tudományos tevékenységének témája lehet bármely, a hallgató 

által választott téma a szociális munka és szociálpolitika tárgyköréből. Az alábbiak témaajánlatot 

jelentenek (ajánlott konzulenssel), a témaválasztás megkönnyítése érdekében. Természetesen 

Főiskolánk más szakja által közzétett TDK témaajánlatából is választhat a Hallgató, amennyiben 

annak szociális munkára vonatkozó kutatási szempontjait emeli ki és viszi végig. 

 



3 

II. TÉMAAJÁNLATOK 

 

1.  jog cs Családjogi és a polgári jog családi és szociális helyzetet érintő témakörei. Mink Júlia 

2.  jog disz A diszkrimináció tilalmának érvényesülése a magyar szabályozásban. Mink Júlia 

3.  jog disz A kínzás, az embertelen, megalázó bánásmód tilalma. Mink Júlia 

4.  jog ell Az emberi és állampolgári jogok, a jog kényszeríthetősége, jogi garanciák témakörei. Mink Júlia 

5.  jog ig A szociális igazgatás témaköre.  
Walkené dr. Galambos 

Erzsébet 

6.  pszich  Szociálpszichológia témaköre.  

7.  pszich ifj 
A szociális helyzet, a(z eltérő) szocializáció és a beavatkozási lehetőségek bemutatása állami 

gondoskodásban és családban élő gyermekek összehasonlító elemzésével.  

Morvainé Nagy Mária 

8.  
pszich, 

sw 
érték Értékek, normák, szerepek előítéletek, az előítéletek kezelési lehetőségei. 

Baranyi Mária 

Kovács Éva 

9.  
pszich, 

ti 
cs Konfliktusok, konfliktuskezelés 

Bánlaky Pál 

10.  sw cs Családokkal végzett szociális munka témaköre. 
Zombai Tamás  

Morvainé Nagy Mária 

11.  sw cs A szociális munkás kompetenciája családi és válási krízis esetén. Tari Mária dr. 

12.  sw csop A csoport szociális munka kiaknázatlan lehetőségei. Pataki Józsefné 

13.  sw csop Szociális munka csoportokkal: egy csoportfolyamat tartalmi és csoportdinamikai elemzése. 
Pataki Józsefné 

Bagdi Tímea 

14.  sw drog Drogprevenció, addiktológiai témakör. 
Borbély-Pecze Mariann 

Csorba József dr. 

15.  sw elm A szakmai kompetencia határai és az együttműködés témaköre a szociális esetmunkában. 
Sárcsevity-Hajdú Bea 

Donkó Erzsébet 

16.  sw elm Változás és alkalmazkodás a szociális munkában. Zombai Tamás 

17.  sw elm A szociális munka elméleti megközelítései, dilemmái.  
Donkó Erzsébet 

Udvari Kerstin 

18.  sw elm Kortárs szociális munka elméletek. 
Udvari Kerstin 

Bagdi Tímea 

19.  sw elm Kihívások a szociális munkában. Bagdi Tímea 
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Donkó Erzsébet 

20.  sw érték A szakmai személyiség témaköre (a szociális munkássá válás folyamata, fejlesztés, kiégés) 
Bagdi Tímea  

Donkó Erzsébet 

21.  sw érték Etikai dilemmák a szociális munkában. 
Bagdi Timea  

Donkó Erzsébet 

22.  sw érték A segítő szakember személyes integritása és szakmai hatékonysága közötti összefüggés. Donkó Erzsébet 

23.  sw fogl Foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai együttműködés. Borbély-Pecze Tibor 

24.  sw fogl Hazai és/vagy uniós foglalkoztatáspolitika, foglalkoztatási stratégiák összehasonlító elemzése. Borbély-Pecze Tibor 

25.  sw fogl Szociális munkás és munkatanácsadó kompetenciájának összehasonlítása.  Borbély-Pecze Tibor 

26.  sw fogy A szociális munka helye és szerepe a fogyatékos személyek gondozásában, segítésében. 
Pásztor Márta 

Nemes Judit 

27.  sw fogy Fogyatékosok társadalmi/családi integrációja, saját erőforrásaik felhasználása. Nemes Judit 

28.  sw fogy Támogatott lakhatás: képes-e a fogyatékos személy az önálló életvitel elvárásainak megfelelni? Nemes Judit 

29.  sw fogy Humanizációs törekvések, szociális munka lehetőségek a fogyatékos embereket ellátásában. Molnár István János 

30.  sw glob A globalizáció kihívásai a szociális munkában.  
Udvari Kerstin  

Bagdi Timea 

31.  sw glob Szociális munka a világjárvány árnyékában. Bagdi Tímea 

32.  sw gyv 
Változások, kihívások, a szociális munkás segítségnyújtásának lehetőségei a 

gyermekvédelemben. 

Morvainé Nagy Mária 

Tolácziné Varga 

Zsuzsanna 

33.  sw gyv A nevelőszülőség dilemmái.  Morvainé Nagy Mária 

34.  sw gyv 
Az örökbefogadás folyamata, jogi szabályozása és dilemmái. A szociális munkás szerepe, 

feladata örökbefogadás esetén. 

Morvainé Nagy Mária 

35.  sw h A hajléktalanná válás – szociális munka hajléktalanokkal.  
Bagdi Timea 

Udvari Kerstin 

36.  sw h Hajléktalan családok – szociális munka hajléktalanokkal.  Bagdi Timea 

37.  sw hh Szociális munka veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal. 
Takács Imre  

Donkó Erzsébet 

38.  sw hit Egyház és szociális munka.1 
Iványi Gábor 

Verebics Éva Petra 

 

1 Teológia szakkal közös téma 
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39.  sw inter 
Az interprofesszionális munka. A szociális munka és más (segítő) hivatások együttműködése, 

találkozási pontjai.  

Bagdi Timea 

Nemes Judit 

Udvari Kerstin 

40.  sw köz 
A közösségi szociális munka értékei, módszerei, jelentősége, speciális területei, szomszédsági 

munka. 

Bagdi Tímea 

41.  sw köz Közösségépítés, közösségfejlesztés témaköre.  Bagdi Tímea 

42.  sw med Mediáció, mint az alternatív, megoldásfókuszú szociális munka új lehetőségei. Baranyi Mária 

43.  sw média 
Társadalmi csoportok és a szociális munka a média és az önreprezentáció tükrében (romák, 

hajléktalanok, nők, idősek, gyerekek, mélyszegénységben élők) 

Baranyi Mária 

44.  sw mig Migráció/Menekülés Bagdi Tímea 

45.  sw mód 
Szociális munka módszertanának témaköre (pl. egy módszer elemzése, alkalmazhatósága, 

dilemmái).  

Udvari Kerstin 

46.  sw ped A szociális munka és a pedagógus hivatás találkozási pontjai.2 Borbély-Pecze Mariann 

47.  sw prost Prostitució és szociális munka. Forrai Judit 

48.  sw pszich Pszichiátriai betegekkel kapcsolatos szociális munka. 
Tari Mária dr. 

Csorba József dr. 

49.  sw sv A szupervízió jelentősége a szociális munkában. 

Donkó Erzsébet 

Deákné Orosz Zsuzsa 

Bagdi Tímea 

50.  sw szenv 
Függőségek kezelésére szolgáló intézmények bemutatása. A szociális munkás lehetséges szerepei 

az addikciók kezelésében. 

Borbély-Pecze Mariann 

51.  sw szenv Szevedélybetegekkel kapcsolatos szociális munka. 

Funk Sándor dr. 

Csorba József dr. 

Borbély-Pecze Mariann 

52.  sw usw 
Utcai szociális munka. Az iskolai szociális munka és a prevenció kapcsolata Az iskolai szociális 

munka specifikumai, beavatkozási területei. 

Donkó Erzsébet 

53.  szpol  
A szociális problémák megjelenésének és kezelésének sajátosságai a helyi társadalom (egy 

település) közegében. 

Bánlaky Pál 

54.  szpol  Szociálpolitika témaköre 

Udvari Kerstin  

Nemes Judit 

Sárcsevity-Hajdú Bea 

 

2 Pedagógia szakkal közös téma 
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55.  szpol civil A civilszervezetek helye és szerepe a szociális szolgáltatásokban. Nemes Judit 

56.  szpol civil Civil társadalommal kapcsolatos témák; civil szerveződések elősegítése egy helységben. Horváth Aladár 

57.  szpol civil Esélyegyenlőség és szociális munka összefüggései. Baranyi Mária 

58.  szpol eu A magyar munkavállalók és az EU munkaerőpiaca. Borbély Pecze Tibor 

59.  szpol eu 
Az EU országai szociálpolitikájának összehasonlító elemzése. Egy EU-tagország 

szociálpolitikájának jellemzése.  

Udvari Kerstin 

Nemes Judit 

60.  szpol fogy 

A kitagolás helye a magyarországi szociálpolitika történetében. 

Intézményi versus. közösségi ellátás. 

A támogatott lakhatás szerepe, finanszírozása, jogi és szakmai útkeresés. 

Molnár István János 

Pásztor Márta 

61.  szpol fogy Családban élő fogyatékosok életminősége. 
Pásztor Márta 

Nemes Judit 

62.  szpol glob Modernizáció, globalizáció, a globalizáció hatása a szociális munkára. 
Udvari Kerstin 

Nemes Judit 

63.  szpol gyejo Gyermekjóléti alapellátás témaköre  Takács Imre 

64.  szpol gyv A gyermekvédelmi szakellátás Magyarországon.  

Morvainé Nagy Mária 

Tolácziné Varga 

Zsuzsanna 

65.  szpol h A hajléktalanságból kivezető utak. 
Udvari Kerstin 

Bagdi Tímea 

66.  szpol helyi A helyi társadalom, a helyi hatalom és a helyi szociálpolitika témaköre. Bánlaky Pál 

67.  szpol idős Idősgondozás témaköre. A szükségletek szerinti gondozás megvalósulása az idősgondozásban. 
Barkó Anikó Beatrix 

Bocz Renáta 

68.  szpol jog Ellátottjogi témakör  Kiss Györgyi 

69.  szpol képz Szociális képzés témaköre  Nemes Judit 

70.  szpol lak 
Lakhatás, lakásfenntartás, lakhatási szegénység, adósságkezelés. 

Lakhatási kérdések, lakáspolitika - a rendszerváltás előtti és a jelenkori Magyarországon. 

Bagdi Tímea 

Nemes Judit 

71.  szpol szeg 
A szegénység jellemzőinek és szociálpolitikai válaszok átalakulási folyamata a mai 

Magyarországon. 

Nemes Judit 

72.  
szpol, 

jog 
ig A szolgáltató és szükségletkielégítő szociális igazgatás és lehetséges továbbfejlesztése. 

Walkené dr. Galambos 

Erzsébet 

73.  ti c 
A cigánysággal kapcsolatos előítéletek alakulása – elsősorban egy településen, vagy más kisebb 

közösségben végzett empirikus munka alapján. 

Bánlaky Pál 

74.  ti c A magyarországi cigányok életkörülményeinek, megélhetési stratégiáinak alakulása – elsősorban Bánlaky Pál 
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egy kisebb településen vagy más kisebb közösségben végzett empirikus munka alapján. Horváth Aladár 

75.  ti c 

A roma öntudatosodási-emancipációs (vagy polgárjogi) mozgalom történetének jelentősebb 

állomásai. 

Egy lokális roma polgárjogi akció története, hatása a helyi társadalmi viszonyokra. 

A roma politikai képviselet dilemmái. 

Romakoncepciók (asszimiláns, nacionalista, polgárjogi, korporatív) összehasonlító elemzése. 

A "cigányügy" nemzetbiztonsági kérdés? - avagy miért sikertelen a roma integráció? 

Horváth Aladár 

76.  ti cs A családokat segítő szociális ellátórendszerek tudományos elemzése. Takács Imre 

77.  ti cs A családszerkezet és/vagy a családi szerepek alakulása a társadalmi változások hatására. Bánlaky Pál 

78.  ti cs Családi életútinterjúk és a szociális beavatkozás tudományos megközelítésben Bánlaky Pál 

79.  ti érték A többoldalú előítéletek, megjelenési formák és lehetséges kezelésük. 
Bánlaky Pál 

Sárcsevity-Hajdú Bea 

80.  ti érték A többségi és a kisebbségi társadalom találkozása a segítő kapcsolatban. 
Bánlaky Pál 

Horváth Aladár 

81.  ti mn 
A munkanélküliség társadalmi okai és következményei, a munkanélküliség kezelésének korszerű 

programjai. 

Borbély-Pecze Tibor 

82.  ti mód Szociális munkások pályaíve (nyomonkövetéses vizsgálat alapján). Borbély-Pecze Mariann 

83.  ti mód 
Valamely klienscsoporttal kapcsolatos attitűdvizsgálat egy választott alpopuláció körében. A 

vizsgált attitűd hatása a szociális ellátásra. 

Borbély-Pecze Mariann 

84.  ti sw Szociális kérdések társadalomtörténeti megközelítésben. Zombai Tamás 

85.  ti sw Társadalmi traumák következményeinek megjelenése a szociális munkában. Zombai Tamás 

 


