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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK I. 
LEVELEZŐ 

2022/23.  
1. FÉLÉV 

 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Társadalomtudományi alapismeretek I. Basics of Humanities I. 

TANTÁRGY KÓDJA(I) SGYMESZTTA1 (2017. évi tanterv) / YAXTTA1BNF (2021. évi tanterv) 

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT építészmérnök BSc levelező 

TANTÁRGYFELELŐS,  
OKTATÓ  

Klein Rudolf 
MTA-doktora, 
egyetemi 
tanár 

klein.rudolf@ybl.uni-
obuda.hu 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
e-mail-es egyeztetés alapján 

OKTATÓ 
Dr. Darvas 
Anikó, PhD 

aniko.darvas@gmail.com 
fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
e-mail-es egyeztetés alapján  

ELŐKÖVETELMÉNY nincs 

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(HETENTE) 

3 óra 

TANTERMI 
GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 
(HETENTE) 

0 óra 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT 
(HETENTE) 

0 óra 

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA 
Releváns tanterv szerinti tárgykód függvényében változó:  
Vizsga (2017. évi tanterv) / Félévközi jegy (2021. évi tanterv) 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 

4 kredit 

TANTÁRGY 
FEALADATA, RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tantárgy feladata, hogy a BSc képzés szintjén betekintést nyújtson az építészek számára 
nélkülözhetetlen társadalomtudományi ismeretekbe. Tudatosítani a hallgatókban 
személyiségük társadalmi meghatározottságát, támpontokat adni a megismeréssel 
kapcsolatos filozófiai irányzatokhoz, a lelki egészséggel kapcsolatos alapismereteket adni, 
tájékozódási pontokat adni alapvető társadalmi kérdésekben: egyéni attitűdjük, az emberi 
gondolkodás változásainak és a művelődés, kultúra alakulásának folyamán keresztül 
ismerkednek személyes felelősségük szerepével. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Boros Gábor: Filozófia (Akadémia Kiadó, 2007) 
Wilhelm Dilthey: A filozófia lényege (Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő) 
Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig (Bíbor, Miskolc, 2000.) 
Joachim Störig: A filozófia világtörténete (Helikon – Universitas) 
Turay A. – Nyíri T. – Bolberitz P.: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai (Szent István 
Társulat, Bp.) 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris K 2000) 
E. Aronson: A társas lény (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp. 1978) 
J.P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája (Gondolat Bp 1989) 
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (Bp Aqua 1992) 
Drabancz M Róbert (szerk): Művelődéstörténet. Nyíregyháza Krúdy K 2009 
Dr. Csáth Magdolna: Üzleti etika és versenyképesség https://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/02_Csath_Magdolna.pdf 
Szegedi K. (2011): Üzleti etika a gyakorlatban - etikai intézmények. Nemzeti Tankönyvkiadó 
Zrt., Budapest 
Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi szabályzata 
https://mek.hu/media/files/2021/kuldottgyules/1014/10_EFSZ_mod_20211015-.pdf 

SZÜKSÉGES TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

A vizsgák alkalmával mobiltelefon és egyéb segédeszköz használata tilos! 
Online oktatás esetén:  
Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen. 
Tananyagok: E-learning rendszerben megtalálhatóak szerint 
Órák megtartása:  E-learning rendszerben jelzett linkeken, Zoom rendszerben 

 

https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/02_Csath_Magdolna.pdf
https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/02_Csath_Magdolna.pdf
https://mek.hu/media/files/2021/kuldottgyules/1014/10_EFSZ_mod_20211015-.pdf
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

HÉT ELŐADÁS TÉMÁJA ELŐADÓ ELŐADÁS FORMÁJA 

Levelező 1 

ONLINE 

09.10. 

A világ megismerhetőségéről való 
gondolkodás története. A megismerés 
problematikája.   

Darvas online oktatás, Zoom 

Levelező 2 

ONLINE 

09.24. 

Martin Buber dialogikus filozófiája, 
ember-építészet-természet 

Klein online oktatás, Zoom 

Levelező 3 

ONLINE  

10.08. 

Martin Heidegger “Építés, Lakás 
Gondolkodás” tanulmánya, 

Klein online oktatás, Zoom 

Levelező 4 

ONLINE 

10.22. 

A tudáshoz való hozzáférés 
története. Társadalmi struktúrák; -
mobilitás; kultúra 

Darvas online oktatás, Zoom 

Levelező 5 

ONLINE 

11.05. 

Vallási alapismeretek; szakrális terek 
funkciói; Konfliktuskezelés, 
előítéletek, sztereotípiák. 

Darvas online oktatás, Zoom 

Levelező 6 

ONLINE 

11.12. 

Lakásmód, Lakossági részvétel Klein online oktatás, Zoom 

Levelező 7 

ONLINE 

12.03. 

Stressz, stresszkezelés, 
pszichoszomatika, munkamánia, 
kiégés. 
Etika 

Darvas online oktatás, Zoom 
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A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

(pont, %, 
jegy) 

A FOGLALKOZÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 
KÖVETELMÉNYEI 

Az előadásokon való részvétel kötelező, a félév tananyagának 
elsajátításához és a vizsga teljesítéséhez elengedhetetlen.  
A részvételi követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
(kiemelten ETVSZ 46. §) illetve a kari kiegészítésében foglaltak érvényesek 
(levelező képzésben legfeljebb 2 alkalommal megengedett igazolatlan 
hiányzás).  

- 

AZ IGAZOLÁS MÓDJA A 
FOGLALKOZÁSOKON ÉS 
A VIZSGÁN VALÓ 
TÁVOLLÉT ESETÉN 

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak. (ETVSZ 46. §) - 

Figyelem! A tantárgy számonkérési módja a hallgató beiratkozásával  
megkezdett releváns tantervben foglalt tárgykód függvényében változó! 

 
SGYMESZTTA1 (2017. évi tanterv) - VIZSGA 

YAXTTA1BNF (2021. évi tanterv) – FÉLÉVKÖZI JEGY 

FÉLÉVKÖZI FELADAT 
YAXTTA1BNF  
(2021. évi tanterv) 

A tárgyat YAXTTA1BNF kódon felvevők számára beadandó mindösszesen  
7 db reflexió leadása a félév során, tömbösített módon, a megadott  
ütemezett határidőkre. 
 
A reflexiókat PDF formátumban az elearning felületre feltölteni. A 
reflexióban kb. 5000-5000 karakterben tekintsen vissza az egyes heti 
előadásokra - pl. mi volt az, amivel találkozott már; mi az, ami új információ 
volt számára; mit hogyan gondolt tovább belőle; mi az, amivel nem ért egyet 
(miért); mihez olvasott valami szakirodalmat; milyen társadalmi jelenségeket 
tud kapcsolni a tárgyalt témához.  
 
Határidők:  
1-3. előadások anyagából okt. 16-ig,  
4-5. előadások anyagából nov. 12-ig,  
6-7. előadások anyagából dec. 11-ig.  
 
A beadott reflexiók kizárólag akkor tekinthetőek beadott dolgozatnak, ha 
azok az 50% értékű minőséget elérik. 

min. 7x 50% 

VIZSGA 
SGYMESZTTA1  
(2017. évi tanterv) 

Szóbeli vizsga a félév előadásainak anyagából. A felkészülést segítendő az 

előadások diái és korábbi félévek előadásvideói a Moodle-ban elérhetők.  

Aláírásszerzést követően, a vizsgaidőszakban tett vizsgán  

a sikeres teljesítéshez minimum 50 pont (min. 50%) elérendő. 

100 % 

ÉRTÉK ÖSSZESEN 
(2017. és 2021. évi 
tanterv esetén 
egyaránt) 

100 % 

 

FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

A tárgyat SGYMESZTTA1 kódon felvevők számára az aláírás megszerzésének feltétele az 
előadásokon történő aktív részvétel, a hatályos szabályok szerint megengedhető, maximális 
számú igazolatlan hiányzással. A jelenlét hiányából fakadó félév megtagadás az aláíráspótló 
vizsga alkalmával értelemszerűen nem pótolható! 
 
A tárgyat YAXTTA1BNF kódon felvevők számára az aláírás megszerzésének feltétele a 
félévközi feladatok ütemezett határidőn belül teljesítése a félév során, és  az előadásokon 
történő aktív részvétel, a hatályos szabályok szerint megengedhető, maximális számú 
igazolatlan hiányzással. A jelenlét hiányából fakadó félév megtagadás az aláíráspótló vizsga 
alkalmával értelemszerűen nem pótolható!  
A félévközi feladatok – amennyiben a foglalkozásokon történő részvétel rendben van – a 
megadott rend szerint pótolhatók az aláíráspótló vizsgán. 
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ALÁÍRÁSPÓTLÁS 
FELTÉTELE 

 
A tárgyat YAXTTA1BNF kódon felvevők számára az aláírás pótolható a féléves feladat alábbi 
kritériumok szerinti újbóli beadásával.  
Az aláíráspótlás előfeltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon az előírt követelmények 
szerint részt vett. A jelenlét hiányából fakadó aláírás megtagadás nem pótolható semmilyen 
módon az aláíráspótló vizsga alkalmával! 
 
A beadandó feladatokból ha 4-et benyújtott időre, akkor 3 db-ot benyújthat az aláíráspótlás 
határidejéig.  
Az aláíráspótló alkalomra történő jelentkezés előfeltétele, hogy a már beadott dolgozatok a 
min. 50% értéket elérték. 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS 
FELTÉTELEI 
SGYMESZTTA1  
(2017. évi tanterv) 

Vizsgát csak azok a hallgatók tehetnek, akik az aláírást (esetleg egy korábbi félévben) már 
megszerezték. Aláírásszerzést követőem a vizsgaidőszakban a Neptunban történő jelentkezés 
után a tárgy hallgatói vizsgát tehetnek. 
 
A vizsgaidőszakban a hallgató a Neptunban kijelölt vizsganapok valamelyikén vizsgázik.  
A vizsga szóbeli, a félév során elhangzott előadások anyagából.  
A vizsgán minimum 50 pont (min. 50%) szükséges a teljesítéshez. 

VIZSGAJEGY  
vagy  
FÉLÉVKÖZI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

Vizsgajegy - SGYMESZTTA1 (2017. évi tanterv) 
A jegyet a szóbeli vizsgán elért eredmény (min. 50 %) adja. 
 
Félévközi jegy - YAXTTA1BNF (2021. évi tanterv)  
A félévközi jegy értékét a beadott féléves feladatok összértéke adja.  
Minden féléves feladatot legalább 50 % értékben kell teljesíteni. 

0-49 pont 50-69 70-79 80-89 90-100 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

 


