
SILLABUSZ 

I. Általános információk 
Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Tanszék Humántudományi Tanszék 
Szak Szociális munka 
Tantárgy Szociálpolitika IV- Lakáspolitika/ SW3101 
Szemeszter (1-6) 5 
Kreditek 4 
Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 
II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 
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III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 
Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 
Előadás Pásztor Rita adjunktus Humántudományi 
Szeminárium Pásztor Rita adjunktus Humántudományi 
IV. A tantárgy célkitűzései 
Általános célkitűzések:  
Bemutatjuk a hallgatókat az EU és Románia lakáspolitikai kérdéseiről 
Sajátos célkitűzések:  
A hallgatónak képesnek kell lennie arra, hogy bemutassák a romániai lakhatási problémákat, 
sajátos helyzetű egyéneket, a társadalmi jelenségeket, a csoportok tipizálását, a kortárs román 
társadalom demográfiai helyzetét;  
V. Kompetenciák 
Szakmai kompetenciák:  
Azonosítás, információgyűjtés, dokumentáció, értékelés és rögzítés, elemzés, beavatkozás az         
egyéni, családi, csoportos, közösségi és társadalmi szinten a társadalmi kockázatok csökkentése           
érdekében. 
Szociális segélyezési projektek, programok és politikák kidolgozása, végrehajtása és értékelése a           
különféle kiszolgáltatott csoportok számára; 
Megelőző szolgáltatások és tevékenységek, valamint támogatási tevékenységek fejlesztése a         
szociális segélyrendszer kedvezményezettjei számára; 
Tanácsadás a kirekesztett vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek és társadalmi            
csoportok (intézmények, szolgáltatások, juttatások) eléréséhez a közösségi forrásokhoz; 
A szociális segítségnyújtás sajátos értékeinek és alapelveinek tiszteletben tartása; 
Szakmai kommunikáció és kapcsolat a kedvezményezettekkel és más érintett társadalmi          
szereplőkkel 
Általános kompetenciák: 
A problémás helyzetek elméleti és gyakorlati objektív és vitatott megközelítése a hatékony            
megoldás érdekében; 
Hatékony munkamódszerek alkalmazása az interdiszciplináris csoportban, különböző hierarchikus        
szinteken, interorganizációs szinten; 
Objektív önértékelés a képzés szükségességéről, valamint a személyes és szakmai fejlődés           
erőforrásainak és módozatainak azonosításáról a munkaerőpiac igényeinek beillesztése és az          
azokhoz való alkalmazkodás érdekében. 
 
VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 
Hét Témakör Óraszám 



1.

Téma: Lakáspolitika meghatározása, célja 
Kulcsszavak: lakhatás, lakhatási feltételek, szükséglet, lakáspolitikai 
dilemmák 
Bibliográfia:  

● Csomai József: Lakáspolitika, lakásgazdálkodás. Gondolat, 2006 

2 

2. Téma: Lakás- lakhatás 
Kulcsszavak: szükséglet, lakhatási exklúzió 
Bibliográfia:  

● Adrian N Dan: Locuirea in Romania, dreptul la locuire 
● COSMIN BRICIU: POLITICI SOCIALE DE LOCUIRE,      

CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 42–62,        
http://www.revistacalitateavietii.ro/2016/CV-1-2016/03.pdf 

2 

3. Téma: Lakáspolitikai mutatók 
Kulcsszavak: lakásosztály, lakás mobilitás, laksűrűség, komfortfokozat 
Bibliográfia:  

● Adrian Dan: Diagnoza locuirii 
● COSMIN BRICIU: POLITICI SOCIALE DE LOCUIRE,      

CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 42–62,        
http://www.revistacalitateavietii.ro/2016/CV-1-2016/03.pdf 

2 

4. Téma: Lakáspolitika eszközei 
Kulcsszavak: lakhatás, extrém szegénység, megfelelő lakhatás, 
lakhatási jog 
Bibliográfia:  

● Adrian Dan: Accesul la locuire in Romania 

2 

5. Téma: Lakáspolitika és a mai lakás modell, lakásrendszer általános 
jellemzői- hogyan lakunk ma 
Kulcsszavak: komfort, szegregálódás, életmód 
Bibliográfia:  

● Locuirea decenta- prioritate pe agenda oficialilor romani si 
europeni- habitat for Humanity Romania 

2 

6. Téma: Lakáspolitika és demográfia kapcsolata 
Kulcsszavak: laksűrűség, elégedettség, lakásmobilitás 
Bibliográfia:  

● Adrian Dan: Romania si politica ei de locuire in contextul Europie 
de Est si al Uniunii Europene 

2 

7. Téma: Lakáspolitika és lakásépítési programok (ANL, Prima casa) 
Kulcsszavak: lakáspolitikai eszközök, szubvenció, támogatás 
Bibliográfia:  

● Locuirea decenta- prioritate pe agenda oficialilor romani si 
europeni- habitat for Humanity Romania 

2 

8. Téma: Lakáspolitika kliensei 
Kulcsszavak: kirekesztődés, rászorultság, fedélnélküliség 
Bibliográfia:  

● Adrian Dan: Accesul la locuire in Romania 

2 

9. Téma: Nem megfelelő lakhatási viszonyok Romániában 
Kulcsszavak: hátrányos térség, lakhatási övezet, komfort 
Bibliográfia:  

● M. Costantinescu, D Nitulescu, C Bajenaru: Zon e precare de locuire 
in spatiul Urban 

● COSMIN BRICIU: POLITICI SOCIALE DE LOCUIRE,      
CALITATEA VIEŢII, XXVII, nr. 1, 2016, p. 42–62,        
http://www.revistacalitateavietii.ro/2016/CV-1-2016/03.pdf 
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http://www.revistacalitateavietii.ro/2016/CV-1-2016/03.pdf


● Locuirea in România, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/208291468589847864/p
df/106856-WP-v3-P150147-ROMANIAN-PUBLIC-RomaniaHousi
ng.pdf  

10. Téma: Szociális lakás és lakhatási támogatás 
Kulcsszavak: lakhatási szükséglet, kirekesztődés,  
Bibliográfia:  

● Monica Constantinescu, Mariana Dan: Locuintele sociale in 
Romania 

2 

11. Téma: Lakásigénylők 
Kulcsszavak: szegénység, slumm, hajléktalanság,  
Bibliográfia:  

● Marian Preda coord: Riscuri si inechitati sociale in România,  

2 

12. Téma: Díjhátralékosok 
Kulcsszavak: lakhatás, szociális támogatás, 
Bibliográfia:  

● Gyorsjelentés a díjhátralékosokról 
● Győri Péter- Tausz Katalin: A díjhátralék- probléma szociálpolitikai 

nézőpontból 

2 

13. Téma: Roma népesség lakhatási problémái 
Kulcsszavak: egészségi állapot, lakásviszonyok, díjhátralék, szegregáció 
Bibliográfia: 

● Locuirea in România, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/208291468589847864/p
df/106856-WP-v3-P150147-ROMANIAN-PUBLIC-RomaniaHousi
ng.pdf  

● Tábori Zoltán: Magdolna negyed, Osiris, interjú részletek, 
élethelyzetek, a pesti telepről, Mátyás tér stb 

● Protectia dreptului la locuinta al romilor din Romania 

2 

14. Téma: Hajléktalanok 
Kulcsszavak: kirekesztődés, integráció, életvitel 
Bibliográfia:  

● Locuirea in România, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/208291468589847864/p
df/106856-WP-v3-P150147-ROMANIAN-PUBLIC-RomaniaHousi
ng.pdf  

● Fehér Boróka: Hajléktalan emberek traumás élményei és azok 
feldolgozása 

● Pikk Katalin: A hajléktalanokról 

2 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 
Hét Témakör Óraszám 
1. Téma: Félévi feladatok ismertetése 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 1 

2.  Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejúvázlat elkészítése, 
bemutatása 

1 

3. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

4. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 1 



 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 
5. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 

díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

6. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

7. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

8. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

9. Téma: Interjú készítés hajléktalannal vagy utca gyerekkel vagy 
díjhátralékossal megadott szempontok szerint 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): intrejú elkészítése, bemutatása 

1 

10. Téma: Lakhatási gondokkal küszködők- csoportmunka, dolgozat 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): téma kifejtése irodalomfeldogozás, 
2-3 fős csoportban, prezentáció készítés 

1 

11. Téma: Lakhatási gondokkal küszködők- csoportmunka, dolgozat 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): téma kifejtése irodalomfeldogozás, 
2-3 fős csoportban, prezentáció készítés 

1 

12. Téma: Lakhatási gondokkal küszködők- csoportmunka, dolgozat 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): téma kifejtése irodalomfeldogozás, 
2-3 fős csoportban, prezentáció készítés 

1 

13. Téma: Lakhatási gondokkal küszködők- csoportmunka, dolgozat 
A hallgató kötelezettségei (feladatai): téma kifejtése irodalomfeldogozás, 
2-3 fős csoportban, prezentáció készítés 

1 

14. Téma: Szemináriumi tevékenység kiértékelése 
A hallgató kötelezettségei (feladatai):  1 

VII. Bibliográfia 
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3. Kozma J, Csoba J., Czibere I, : Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások,             

Debrecen 2004 
4. Ambrus Péter: A dzsumbuj, Lazi, Szeged, 2000 
5. Molnár Gábor : Hajléktalanok lelki állapota, Budapest, 2008 
6. Kecskés Éva: Dzsumbujisták, Sz Sz Sz , Budapest, 2005 
7. Csomós József: Lakáspolitika, lakásgazdálkodás, Gondolat, 2006 

VIII. Tantárgyi követelmények 
Jelenlét (előadás) 50% 
Jelenlét (szeminárium) 75% 
A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

- Szemináriumi aktív részvétel 
- Szakirodalom feldolgozása 

IX. Osztályzat 
Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 
Százalék az 

érdemjegyből 
Vizsga teszt 50% 
Szeminárium Bemutató elkészítése, aktív részvétel 50% 



 

Dátum: 
2020.09.20. 

Oktató(k): 
Dr. Pásztor Rita 


