
Civil társadalom (Politológia) – ZH #2
2010. május 12. 10:00-11:30

1. feladat. Értelmezd a globalizmus, globalitás és globalizáció közötti kü-
lönbséget! (3 pont)

2. feladat. Ismertesd röviden a globalizáció megismert részfolyamatait! (4
pont)

3. feladat. Sorolj fel min. 3 helyszínt a ’90-es évek globális civil tiltakozási
akciói közül! (3 pont)

4. feladat. Mit takar az „új evolúcionizmus” stratégiája, ki(k)nek a nevéhez
fűződik a kidolgozása? (4 pont)

5. feladat. Ismertesd röviden a „Szolidaritás” történetének fontosabb mér-
földköveit! Miért lehet ennek tárgyalása fontos a magyar viszonyok szempont-
jából? (5 pont)

6. feladat. Ismertesd röviden a Hangya Szövetkezet megalakulását, műkö-
désének jellemzőit! (5 pont)

7. feladat. Hasonlítsd össze röviden a civil társadalom óra szempontjai
alapján a magyar és a lengyel utat a rendszerváltáshoz vezető úton! (6 pont)

8. feladat. Említs min. 2 nevet, amely a Védegylet megalakításához, mű-
ködéséhez köthető. (2 pont)

9. feladat. Sorold fel a ’80-as évek végétől a magyarországi civil/nonprofit
szektorhoz kapcsolódó jogi szabályozásokat (évszám + trv. neve vagy lényege)!
(5 pont)

10. feladat. Mi jellemezte a magyar civil/nonprofit szektor alakulását a
rendszerváltás után? (HOSSZÚ, KIFEJTŐS KÉRDÉS!) (8 pont)

11. feladat. Melyik igaz az alábbi állítások közül? Jelöld az állítás után
(igaz/hamis)

1. A globális és transznacionális mozgalmak szinonim kifejezések.
2. A Márványember c. film főhőse a háborúból hazatérő katona.
3. A Duna Kör megalakulása 1984-hez köthető.
4. A reformkor kaszinói szabadon nyitva álltak a kialakuló munkásosztály

számára is.
5. A KSH minden évben felmérte a magyar nonprofit szektor nagyságát,

annak összetételét egy teljes lekérdezés keretein belül.



6. A magyar nonprofit szervezeteket folyamatos, de egyre alacsonyabb szám-
beli növekedés jellemzezte a ’90-es években.

7. Az ezredforduló után nem nő számottevően az érdekképviseleti nonprofit
szervezetek száma Magyarországon.

8. Ezzel párhuzamosan csökken a fővárosi szervezetek aránya, és a non-
profit vidéki, városi jelenséggé válik.

9. A magyar civil társadalomban a kulturális, sport, rekreációs jelleg az
uralkodó a rendszerváltás óta napjainkig.

12. feladat (szorgalmi). Hogyan határolnád el az állam, piac, informális
és civil/nonprofit szektorokat egymástól? (5 pont)

Jó munkát mindenkinek!


