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III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás dr. Belényi Emese adjunktus Humántudományi 

Szeminárium dr. Belényi Emese adjunktus Humántudományi 

Labor    

Gyakorlat    

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A konfliktuskezelés elméleti és gyakorlati megalapozása, a konfliktus, a 

konfliktustípusok és formák fogalmainak és a lehetséges kezelési módozatokkal kapcsolatos 

elméleteknek a megismerése. 

 

Sajátos célkitűzések:  

• A konfliktusok kezelésére vonatkozó jártasságok elsajátítsa 

• A szociális munkás szerepének, felelősségének és értékeinek beágyazódása az egyéni 

szinttől a közösségi szintig terjedő konfliktusok kezelése során. 

V. Kompetenciák 

 



Szakmai kompetenciák:  

 

● Információazonosítás és gyűjtés, dokumentáció, információk értékelése és rögzítése, elemzés, 

értékelés és specifikus beavatkozások a társadalmi kockázatok csökkentése érdekében az egyén, 

a család, a csoport, a közösség és a társadalom szintjén. 

● Szociális segítségnyújtási projektek, programok és politikák kidolgozása, megvalósítása és 

értékelése különféle kiszolgáltatott helyzetű kategóriák számára 

● Prevenciós szolgáltatások és tevékenységek, valamint támogatási szolgáltatások kifejlesztése a 

szociális támogatási rendszer kedvezményezettjei számára. 

● Tanácsadás a közösségi forrásokhoz való hozzáférés terén a kirekesztett vagy a társadalmi 

kirekesztés kockázatának kitett személyek és csoportok (intézmények, szolgáltatások, ellátások) 

számára. 

● Tanácsadás és egyéb speciális beavatkozási módszerek családi vagy intézményi környezetben 

(kórházak, iskolák, büntetés-végrehajtási intézetek, kábítószer-ellenes központok, szakosodott 

szociális segélyintézmények stb.) a szociális segítségnyújtás sajátos értékeivel és elveivel 

összhangban. 

● Kommunikáció és szakmai kapcsolat a kedvezményezettekkel és más érintett társadalmi 

szereplőkkel. 

 

Általános kompetenciák:  

 

● Objektív és érvekre alapozott megközelítések, elméleti és gyakorlati helyzetelemzési képesség, 

a problémák hatékony megoldása érdekében, a szociális segítségnyújtás sajátos értékeinek és 

alapelveinek figyelembevételével. 

● A hatékony munka technikáinak alkalmazása interdiszciplináris csoportokban különböző 

hierarchikus szinteken, szervezeten belül és szervezetetek között. 

● A saját szakmai továbbképzés szükségességének objektív önértékelése, valamint a személyes 

és szakmai fejlődés erőforrásainak és módszereinek meghatározása a munkaerőpiaci 

követelmények beillesztése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében. 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  

Téma: Bevezetés. Alapfogalmak. A konfliktusok szintjei 

Kulcsszavak: konfliktus, ideológiai konfliktusok, társadalmi és történelmi 

konfliktusok 

Bibliográfia: Ádám, E. (2012): Konfliktus és együttműködés mint a 

pedagógiai gyakorlat jelenségei 

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_2_1_6.pdf  

http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=39  

1 

2.  Téma: Konfliktusok típusai. Konstruktív és destruktív konfliktus 

Kulcsszavak: építő jelleg, romboló jelleg, jó vagy rossz konfliktus 

Bibliográfia: Ádám, E. (2012): Konfliktus és együttműködés mint a 

pedagógiai gyakorlat jelenségei 

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_2_1_6.pdf  

A versengés és a konfliktus. In.  

Csepeli, Gy.(2001): Szociálpszichológia. Itt: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocial

pszichologia/ch07s02.html  

Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest. Itt:  

http://szepej.freeweb.hu/eric-berne-emberi-jatszmak.pdf  20, 60 

1 

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_2_1_6.pdf
http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=39
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_2_1_6.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
http://szepej.freeweb.hu/eric-berne-emberi-jatszmak.pdf


3.  Téma: Értékkonfliktusok, érdekkonfliktusok, kapcsolati konfliktusok, 

strukturális konfliktusok, információs eredetű konfliktusok  

Kulcsszavak: konfliktusformák, érték, érdek, kapcsolat, információ 

Bibliográfia: A versengés és a konfliktus. In.  

Csepeli, Gy.(2001): Szociálpszichológia. Itt: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocia

lpszichologia/ch07s02.html 

1 

4.  Téma: A szociális munkás szerepe a konfliktusok kezelésében 

Kulcsszavak: szociális munka, konfliktuskezelés, szakmai szerepek 

Bibliográfia: Hüse, L.-Gurály, E.(2011): Konfliktusok kezelése itt:  

https://prof.partium.ro/uploads/c_5372.pdf 

Budavári-Takács, I.(2011): A konfliktuskezelés technikái. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_konfliktus_kezeles/ch15.html  

1 

5.  Téma: A konfliktus szakaszai. A konfliktuskezelés technikái/módszerei 

Kulcsszavak: konfliktuskezelés, konfliktuskezelési módszerek  

Bibliográfia: Budavári-Takács, I.(2011): A konfliktuskezelés technikái. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_konfliktus_kezeles/ch15.html 

Csemáné Váradi, E.(2011): Alternatív vitarendezés. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_23_alternativ_vitar

endezes/adatok.html  

 

1 

6.  Téma: A mediáció 

Kulcsszavak: mediáció, konfliktuskezelés 

Bibliográfia: Lovas, Zs.-Herczog, M.(2020): A mediáció avagy a 

fájdalommentes konfliktuskezelés. :  

https://mersz.hu/hivatkozas/m735YOV1798_4#m735YOV1798_4  

Geskó Sándor(2012): Konfliktuskezelés. Itt: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html  

1 

7.  Téma: Asszertív konfliktuskezelés 

Kulcsszavak: konfliktuskezelési modellek, asszertivitás 

Bibliográfia: Geskó Sándor(2012): Konfliktuskezelés. Itt: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html  

1 

8.  Téma: A személyközi konfliktusok hátterének elméleti megközelítései 

Kulcsszavak: tisztességes verseny, konstruktivitás 

Bibliográfia: Kasik, L. (2015): Személyközi problémák és megoldásuk. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 14-23,  

http://real.mtak.hu/32646/1/Kasik_beliv_nyomdanak.pdf  

 A versengés és a konfliktus. In.  

Csepeli, Gy.(2001): Szociálpszichológia. Itt: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocia

lpszichologia/ch07s02.html 

1 

9.  Téma: A bizalom fogalma. Bizalom és bizalmatlanság hatása 

Kulcsszavak:  a bizalom alapjai (általános bizalomelvárás, kapcsolati, 

kategória-alapú, szerep-alapú, szabály-alapú, számításon-alapuló bizalom) 

Bibliográfia : Sass J.(2011):Szervezeti érzelmek és szervezeti bizalom. 

57-78 Itt:  

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/1

1_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1  

1 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
https://prof.partium.ro/uploads/c_5372.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch15.html
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https://mersz.hu/hivatkozas/m735YOV1798_4
https://mersz.hu/hivatkozas/m735YOV1798_4
https://mersz.hu/hivatkozas/m735YOV1798_4
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktuskezeles/lecke7_lap1.html
http://real.mtak.hu/32646/1/Kasik_beliv_nyomdanak.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch07s02.html
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1


10.  Téma: A bizalom alapjai a különböző kapcsolatokban 

Kulcsszavak: baráti kapcsolat, munkatársi kapcsolat, társas kapcsolat, 

házassági kapcsolat 

Bibliográfia:  Sass J.(2011):Szervezeti érzelmek és szervezeti bizalom. 

79- 107 Itt:   

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_sz

ervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1 

1 

11.  Téma: Konfliktuskezelő gyakorlatok 

Kulcsszavak: asszertivitás, együttműködés 

Bibliográfia: Kasik, L.(2015): Személyközi problémák és megoldásuk. 

Gondolat Kiadó, Budapest.  

http://real.mtak.hu/32646/1/Kasik_beliv_nyomdanak.pdf  

1 

12.  Téma: Konfliktuskezelő gyakorlatok 

Kulcsszavak: gyakorlatok, helyzetmegoldások 

Bibliográfia: Mayer, J. Vígh, S. (2009): Konfliktuskezelés a 

gyakorlatban: 

 https://ofi.oh.gov.hu/konfliktuskezeles-gyakorlatban  

 

1 

13.  A resztoratív konfliktuskezelés módszere 

Kulcsszavak: csoportkonfliktusok megoldása, alternatív büntetés 

Negrea, V.(2004): A resztoratív párbeszéd az iskolában. Itt: 

http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%

C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Re

sztorat%C3%ADv/Resztorativ_konfliktuskezeles.pdf 

1 

14.  Szemináriumi feladatok ellenőrzése 

 

 

1 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1.  Téma: Konfliktuskezelés a gyakorlatban. Személyközi konfliktusok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): Egy kiválasztott konfliktuskezelő 

módszer példákkal illusztrált bemutatása 

8 

2.  Téma: Konfliktuskezelés a gyakorlatban. Szervezeti konfliktusok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): konkrét példák bemutatása és 

megvitatása 

2 

3.  Téma: Konfliktuskezelés a gyakorlatban 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a korábbi példák megvitatása 

előzetes felkészülés,  hallgatói hozzászólások alapján 

2 

4.  Téma: Konfliktuskezelés a gyakorlatban 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a korábbi példák megvitatása 

előzetes felkészülés,  hallgatói hozzászólások alapján 

2 

VII. Bibliográfia 

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1
http://real.mtak.hu/32646/1/Kasik_beliv_nyomdanak.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/konfliktuskezeles-gyakorlatban
http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Resztorat%C3%ADv/Resztorativ_konfliktuskezeles.pdf
http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Resztorat%C3%ADv/Resztorativ_konfliktuskezeles.pdf
http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Resztorat%C3%ADv/Resztorativ_konfliktuskezeles.pdf
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• Sass J.(2011):Szervezeti érzelmek és szervezeti bizalom. Itt:  

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz

.pdf?sequence=1  

• Negrea, V.(2004): A resztoratív párbeszéd az iskolában. Itt: 

http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%C3%A1bbk%C

3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Resztorat%C3%ADv/Resztorativ_

konfliktuskezeles.pdf  

 

            Opcionális 

 

• Buda Béla (2012): Empátia: A beleélés lélektana : Folyamatok, alkalmazások, új 

szempontok,  L'Harmattan Kiadó, Budapest.  

VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) igen 

Jelenlét (szeminárium) igen 

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: Az előadások és szemináriumok rendszeres látogatása. 

A szemináriumokon a megadott téma megvitatása előzetes felkészülés, esetenként hallgatói 

kiselőadás és a szakirodalom alapján.  

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Ismeretellenőrzés Szóbeli és írásbeli 

 

50% 

 

Kollokvium   

Szeminárium Jelenlét, aktivitás értékelése  50% 

Gyakorlat   

Projekt   

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_2_1_6.pdf
http://szepej.freeweb.hu/eric-berne-emberi-jatszmak.pdf
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https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3351/11_szervezeti_erz_biz.pdf?sequence=1
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http://www.riszi.sulinet.hu/tamopzrk/n%C5%91i%20szab%C3%B3/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/4.%20J%C3%B3%20gyakorlatok/Resztorat%C3%ADv/Resztorativ_konfliktuskezeles.pdf
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1018&bib1field=0&term=L%27Harmattan%7C7658%7C1


Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum:2020.09.28. Oktató(k): dr. Belényi Emese 

 


