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HATALOM, MOZGALOM, ELLENÁLLÁS  

 

Oktató: Tóth Fruzsina, toth.fruzsina@ajk.elte.hu 

A kurzus célja 

A kurzus célja, hogy rövid áttekintést adjon az hatalom, mozgalom ellenállás témakörét körül járja, az 

ehhez fűződő szakirodalmakat megismerje. 

A tanuló a kurzus elvégzése után képes 

 szakszövegek értő elolvasására, értelmezésére, 

 kritikai észrevétele megfogalmazására, 

 összefüggéseket felismerni a tudáselemek között, 

 megfogalmazni a jogrendszer működésének egyes aspektusaival kapcsolatos kutatási 

kérdéseket. 

 

Szeptember 

19. 

Bevezetés, 

ismerkedés, kurzus 

követelményeinek 

megismerése 

 

 

Szeptember 

26 

Politikai és gazdasági 

hatalom  

Marx és gazdasági elnyomás 

Szerződéselméletek, (Locke, Hobbes) 

 

Október 3. 
Mikrohatalom 

hatalom 

Foucault, Bourdieu, Fraser 

(mikrohatalom és mezők logikája) 

Témamegjelölés 

Október 10. 
Régiós különbségek 

1. 

Arató András.: Civil Társadalom 

Lengyelországban és Magyarországon 

 

Október 17. 
Régiós különbségek 

.2 

Rév István: A paraszti ellenállás a 

klasszikus szocializmusban 

Tóth Fruzsina: Inerjúelemzés 

Témavázlat 

November 7. 

Mozgalmak elméleti 

megközelítései – 

polgárjogi mozgalom 

Charles Tilly: Social movements 

 

November 

14. 

Mozgalom és 

deliberatív 

demokrácia 

Donatella della Porta:  

Poliszt alkotni. 

 

November 

21. 

Mozgalmak 

Magyarországon 

Mikecz Dániel: Új tiltakozási és 

szervezeti formák a radikális 

jobboldali mozgalmi eszköztárban  

Szöveg beadása 

November 

28. 
Rejtett ellenállás 

James C. Scott: Az ellenállás 

hétköznapi formái 

 

December 5. 
Polgári 

engedetlenség 

John Rawls: A polgári engedetlenség 

meghatározása, igazolása és szerepe 

Henry David Thoreau: A polgári 

engedetlenség iránti kötelezettségről. 

 

December 

12. 

Félév zárása, 

értékelése 
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Követelményrendszer 

Az óráról három alkalommal lehet hiányozni, a harmadik alkalom a kurzust nem lehet teljesíteni. 

Minden órára el kell olvasni a kijelölt szöveget. 

Dolgozat: Kettesével egy a hatalom, mozgalom, ellenállás témaköréhez tartozó problémáról egy 

12.0000 karakteres dolgozat elkészítése. Határidő: december 15.  

Formai követelmények: TNR, sorkizárt, 12-es betűméret, 1,5 sorköz 

 

A plagizáció azonnali elégtelen érdemjegyet von maga után, a kurzus abszolválása nem 

lehetséges. 

 

BEADANDÓ 

Követelmények Max. pont Elért pont 

Vizsgált probléma pontos 

megértése, összefoglalása 

10 pont  

Szakirodalom értő használata 

 

10 pont  

Komplex értékelés, kritika, 

reflexió 

10 pont  

Hivatkozások megfelelő 

használata  

5 pont  

Stílus:  

- a megfelelő tudományos 

stiláris elemek használata,  

- szabatos fogalmazás, 

- koherens szöveg (érthető 

gondolatmenet) 

5 pont  

Összesen: 40 pont  

 

Ponthatár: 

0-20 – elégtelen 

21-25 – elégséges 

26 – 30 – közepes 

31 – 35 – jó 

36 – 40 - jeles 

 

 


