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II. Heti óraszám 
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2 - -      - 

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 
Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 
Előadás dr. Flóra Gábor professzor Humántudományi 
Szeminárium -   
Labor    
Gyakorlat    
IV. A tantárgy célkitűzései 
Általános célkitűzések:  
Az állami és a magánszféra közötti partnerség elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazásainak            
elsajátítása, különös tekintettel a szociális segítségnyújtás területére. 
 
Sajátos célkitűzések:  
●  A hallgatók elsajátítják, miképpen lehet szakszerűen meghatározni a közösség igényeit, 
értékelni erőforrásait, és az elvégzett értékelésekből kiindulva  megvalósítani a projekteket a köz- 
és magánszféra partnerségében 
● A hallgatók megértik és magukévá teszik  azokat a szerepeket, felelősségeket és értékeket, 
amelyeken a szociális munkás tevékenykedik a köz- és magánszféra közötti partnerség 
kialakításában. 
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: Bevezető előadás.  
 
Kulcsszavak: szociális ágazat, partnerség, tervezés, partnerségi projekt, 
innováció 
Bibliográfia: Jász, K., Szarvák, T., Szoboszlai, Z. és T. Hargitai, J. (2005)            
A szociális tervezés regionális aspektusai, Tér és Társadalom, 19(1), o.          
65-80. https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/984 

2 

2. Téma: A közszféra jellemzői a partnerségben 
 
Kulcsszavak: közszféra, partnerség, a tevékenységek kiszervezésének 
formái  
Bibliográfia: Turcsányi K. (é.n.) A köz- és a magánszféra         
együttműlödésének néhány vonatkozása prof. partium.ro 

2 

3. Téma: A magán –és civil szféra jellemzői a partnerségben 
 
Kulcsszavak: magánszféra, civil szféra, PPP modell, PPP  projektek 
Bibliográfia: Turcsányi K. (é.n.) A köz- és a magánszféra 
együttműlödésének néhány vonatkozása prof. partium.ro 

2 

4. Téma: Partnerségek történeti áttekintése 
 
Kulcsszavak: kommunizmus, rendszerváltás, civil szféra újjászületése, EU 
csatlakozás, partnerségek dinamikája 
Bibliográfia: Flóra G. (2008) A romániai civil szféra áttekintése 
http://www.policy.hu/flora/civilszfera.htm 
Olah, S.; Flora, G. (2010) Serviciile sociale in Romania si Ungaria O 
analiza a rolului ONG-urilor in furnizarea de servicii sociale. In Educatie 
si Schimbare Sociala. Perspective Sociologice si Comunicationale; 
Baltatescu, S., Chipea, F., Cioara, I., Hatos, A., Saveanu, S., Eds.; Editura 
Universitatii din Oradea: Oradea, Romania, 2010; pp. 116–120 prof. 
partium.ro 

2 

5. Téma: Együttműködésről szóló elméletek 
 
Kulcsszavak: PPP,  New Public Management  
Bibliográfia: Koi Gy. (2006) Public-Private Partnership: előnyök, 
hátrányok, alkalmazási lehetőségek. Elméleti megjegyzések a külhoni 
irodalom figyelembevételével  prof. partium.ro 

2 

http://www.policy.hu/flora/civilszfera.htm


6. Téma: A partnerségek kialakítása és fenntartása 
 
Kulcsszavak: partnerség, fenntarthatósg, hagyományos modell, PPP 
modell 
Bibliográfia: Turcsányi K. (é.n.) A köz- és a magánszféra 
együttműködésének néhány vonatkozása prof. partium.ro 

2 

7. Téma: A partnerségben megvalósuló projektek előnyei 
 
Kulcsszavak: partnerség, projekt, SWOT elemzés, előnyök 
Bibliográfia: Nagy, Á et al. (2014): Civil társadalom, nonprofit világ.Új 
Ifjúsági Szemle Alapítvány (közread.) ; Excenter Kutatóközpont 
(Szentendre) (közread.) Budapest, Szentendre, 50-113. 

2 

8. Téma: A partnerségi projektek pénzügyi vonatkozásai 
 
Kulcsszavak: : partneri szerződés, költségvetés, gazdálkodás, 
költséghatékonyság  
Bibliográfia: Turcsányi K. (é.n.) A köz- és a magánszféra 
együttműködésének néhány vonatkozása prof. partium.ro 

2 

9. Téma: A partnerségi projektek etikai vonatkozásai 
 
Kulcsszavak: etikai elvek, értékek, közösségfejlesztés, civil társadalom 
Bibliográfia Nagy, Á. et al. (2014): Civil társadalom, nonprofit világ. Új 
Ifjúsági Szemle Alapítvány (közread.) ; Excenter Kutatóközpont 
(Szentendre) (közread.) Budapest, Szentendre, 50-113.prof.partium.ro 

2 

10. Téma: A partnerségek strukturális elemzése 
 
Kulcsszavak: partnerségek, partnerségi projektek, a strukturális 
elemzés dimenziói 
Bibliográfia:  Nagy, Á. et al. (2014): Civil társadalom, nonprofit világ.Új 
Ifjúsági Szemle Alapítvány (közread.) ; Excenter Kutatóközpont 
(Szentendre) (közread.) Budapest, Szentendre, 159-168. prof.partium.ro 
 

2 

11. Téma: A partnerségek jogi vonatkozásai 
 
Kulcsszavak: partnerségek, törvényes keret változásai, programok, 
projektek, szociális gazdaság 
Bibliográfia: Flóra G. (2008) A romániai civil szféra áttekintése 
http://www.policy.hu/flora/civilszfera.htm 
Olah, S.; Flora, G. (2010) Serviciile sociale in Romania si Ungaria. O 
analiza a rolului ONG-urilor in furnizarea de servicii sociale. In Educatie 
si Schimbare Sociala. Perspective Sociologice si Comunicationale; 
Baltatescu, S., Chipea, F., Cioara, I., Hatos, A., Saveanu, S., Eds.; Editura 
Universitatii din Oradea: Oradea, Romania, 2010; pp. 116–120 prof. 
partium.ro 

2 

12. Téma: A partnerségek kockázatai 
 
Kulcsszavak: PPP, SWOT elemzés, hátrányok, kockázatok  
Bibliográfia: Koi Gy. (2006) Public-Private Partnership: előnyök, 
hátrányok, alkalmazási lehetőségek. Elméleti megjegyzések a külhoni 
irodalom figyelembevételével  prof. partium.ro 

2 

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

http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://www.policy.hu/flora/civilszfera.htm
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VIII. Tantárgyi követelmények 
Jelenlét (előadás) igen 
Jelenlét (szeminárium)  
Jelenlét (labor)  
A hallgatók által teljesítendő feladatok: Az előadások rendszeres látogatása. A          
vizsgakövetelmények teljesítése érdekében egy partnerségről szóló esettanulmány kidolgozása és         
bemutatása a megadott szempontok alapján. 
IX. Osztályzat 
Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 
Százalék az 

érdemjegyből 
Vizsga Írásbeli vizsga 

Közösségfejlesztési projektek bemutatása 
50% 
50% 

Kollokvium   
Szeminárium   
Gyakorlat   
Projekt   
Egyéb 
(megnevezendő) 

  

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/984
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=%C3%9Aj%2BIfj%C3%BAs%C3%A1gi%2BSzemle%2BAlap%C3%ADtv%C3%A1ny%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156269%7C15
http://qulto.partium.ro/monguz2/index.jsp?from_page=details&amp;page=details&amp;dbname=database&amp;bib1id=1005&amp;bib1field=0&amp;term=Excenter%2BKutat%C3%B3k%C3%B6zpont%2B%28Szente%29%2B%2B%28k%C3%B6zread.%29%2B%7C156270%7C16
http://www.polirom.ro/catalog/autori/zamfir-catalin/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/stoica-laura/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/sandu-dumitru/


 

 
Dátum:2020.09.28. Oktató(k): prof. dr. Flóra Gábor 


