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AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 
A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja, ha a vizsgázó véleménye eltér az 
általánosnak tekinthető megközelítéstől. 
A vizsgázó teljesítményének értékelésére nem lehet hatással, ha az értékelők személyes 
értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak tekinthető 
megítélésétől. 
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli az esszé és esetelemzés megoldásának 
lehetséges tartalmi összetevőit. Az ettől eltérő jó megoldást is el kell fogadni. 
A dolgozatot piros színű tollal kell javítani és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a sú-
lyosabb helyesírási, nyelvhelyességi stb. hibákat. 
A feladatok alatt található négyzetben az elérhető maximális pontszám van feltüntetve, az ér-
tékelő a mellette lévő üres négyzetbe írja az általa megállapított pontszámot. 
Egyes esszéfeladatoknál a tanuló két téma közül választhat, de csak az egyik kidolgozásáért jár 
pont. Ha tévedésből mindkét feladatot megoldja a vizsgázó, és nem jelöli áthúzással, melyiket 
értékeljék, az érettségi dolgozatot javító tanár dönti el, hogy melyik feladat kidolgozásáért jár 
több pont, és azt veszi figyelembe. 
Ha bármely feladat értékelésénél a tématartás-kompetenciát nulla ponttal értékeli a javító, azaz 
úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó nem a megfogalmazott feladatot oldotta meg, a feladat egészének 
értékelése nulla pont, más kompetenciára vagy szempontra nem adható pont. 
Egyes feladatoknál a könnyebb differenciálás érdekében a feladat részpontszámainak összegét 
osztani kell kettővel. 
 

Előfordulhat, hogy a fél pontok megítélése miatt a vizsgázó összpontszáma nem lesz egész 
szám. Ebben az esetben kerekíteni kell. A kerekítést nem feladatonként, hanem  
a feladatonként elért pontok összeadása után kell elvégezni a végső pontszám megállapí-
tásához! 
 

Az értékelő tanár a javítás, értékelés után kitölti a vizsgázó összpontszámát tartalmazó táblá-
zatot. 
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I. rész 
1. Esszé 
Szempontok, 
kompetenciák 

A) A nemzetiségek helyzete Magyarországon a 21. század 
elején 

Max. 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan 
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát.  

2 

A feladat megértése,  
tématartás 

A válasz valóban a magyarországi nemzetiségek 21. századi 
helyzetére fókuszál. 2 

Lényegkiemelés, 
a témának megfelelő 
tények, összefüg-
gések, gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

A vizsgázó meghatározza a nemzetiség fogalmát. A nemzetiségek 
jogairól szóló törvény szerint nemzetiség minden olyan – 
Magyarország területén legalább egy évszázada honos – 
népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű 
kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája 
és hagyományai különböztetik meg, egyben összetartozás-tudatról 
tesz bizonyságot. Megfogalmazza, hogy a jogszabály 13 
nemzetiséget (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) ismer el. Ezek 
közül néhányat meg is említ. A nemzetiség vállalása önkéntes.  
Megállapítja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a magyar 
politikai közösség részei, államalkotó tényezők, így minden 
magyar állampolgárt megillető jog vonatkozik rájuk is. Ezen kívül 
a nemzetiségeknek joguk van a saját nyelvű névhasználathoz, 
kultúrájuk és hagyományaik ápolásához, az anyanyelvük 
használatához, az anyanyelven történő oktatáshoz, önkormányzat 
alakításához, az óhazával való kapcsolattartáshoz.  

3 

Az ismeretek mély-
sége, az adott tudo-
mánynak megfelelő 
tárgyi tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A válaszból megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi 
tudással rendelkezik a magyarországi nemzetiségek helyzetéről. 
Használja az államalkotó tényező, a kulturális örökség, az 
anyanyelv használata, az óhaza, a nemzetiségi önkormányzat, a 
nemzetiségi szószóló kifejezéseket.  

3 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 
 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. A vizsgázó 
írhat arról, hogy a korábbi törvényben a nemzeti és etnikai 
kisebbség fogalompár szerepelt, és az utóbbiba egyedül a roma 
nemzetiség tartozott. Az Alaptörvény elfogadásával a 
nemzetiségeket érintő fogalomhasználat megváltozott, és a 
jogalkotásban korábban használt nemzeti és etnikai kisebbség 
kifejezést felváltotta a nemzetiség fogalma. 
A vizsgázó írhat az elsősorban a roma (cigány) etnikai 
kisebbséggel szemben megjelenő megkülönböztetés is.  

3 

Önálló vélemény  
megalkotása, a téma 
aktualizálása (élet-
szerű, saját vagy a 
médiából ismert pél-
dák alkalmazása)  

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is indokolja 
azt. Életszerű példákat hoz. Legalább két, a médiából vagy saját 
környezetéből megismert mintát említ.  

2 

Összesen 15 
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Szempontok, 
kompetenciák B) Sztereotípia és előítélet a társas kapcsolatokban Max. 

pont 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan 
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát.  

2 

A feladat 
megértése,  
tématartás 

A tanuló válaszában valóban a társas kapcsolatokban 
megnyilvánuló sztereotípiára és előítéletre fókuszál. 2 

Lényegkiemelés, 
a témának 
megfelelő 
tények, összefüg-
gések, gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

A vizsgázó a feleletében lényeges elemeket emel ki. 
Megfogalmazza, hogy a sztereotípiák a különféle társadalmi 
nagycsoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló 
megállapítások, amelyek egy-egy csoport esetében nagyfokú 
közmegegyezésen alapulnak, és időben szívósan fennmaradnak. 
A megállapítások során az emberek tényekre alapozott 
értékítéletet alkotnak, de emellett szubjektív képet is 
kialakítanak. Ezek jellemzője, hogy felerősítik a csoporton 
belüli hasonlóságokat és különbségeket, ugyanakkor éppen az 
általánosítás által egyszerűsítik a társadalmi interakciót. A 
megismerő folyamatot gyorsítják, de felszínessé is teszik. A 
sztereotípia alapvetően semleges. Tiszta esetben nem tartalmaz 
sem pozitív, sem negatív értékítéletet, az előítélet azonban már 
igen. Az előítélet nem más, mint a sztereotípia érzelemmel 
telített, kevés adatból tévesen következtető válfaja. 
A vizsgázó megemlítheti, hogy a sztereotípia kifejezés Walter 
Lippmanntól származik. 

3 

Az ismeretek mély-
sége, az adott tudo-
mánynak megfelelő 
tárgyi tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A válaszból megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi 
tudással rendelkezik a sztereotípia és az előítélet fogalmával 
kapcsolatban. Használja a társadalmi réteg, az osztály, a csoport, 
a kisebbség, a csoportközi viszony, az egyszerűsítés, az ítélet, az 
attitűd kifejezéseket.  

3 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. Ismertetheti, 
hogy a sztereotípiák mint csoport-hovatartozásra utaló 
tulajdonságegyüttesek foglalkozási csoportok, társadalmi 
osztályok, rétegek, világnézeti és vallási csoportok, 
kisebbségek, deviáns csoportok, nemi csoportok tagjaira 
egyaránt vonatkozhatnak.  

3 

Önálló vélemény  
megalkotása, a 
téma aktualizálása 
(életszerű, saját 
vagy a médiából 
ismert példák 
alkalmazása)  

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is indokolja 
azt. Életszerű példákat hoz. Legalább két, a médiából vagy saját 
környezetéből megismert mintát említ.  

2 

Összesen 15 
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2. Forráselemzés 
Szempontok, 
kompetenciák Társadalmi felmérés Maximális 

pont 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan 
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát.  

2 

A feladat 
megértése,  
tématartás 

A vizsgázó valóban a forrásban szereplő társadalmi 
felmérésről, annak értelmezéséről ír.  1 

Lényegkiemelés, 
a témának 
megfelelő tények, 
összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

A vizsgázó megfogalmazza, hogy az emberi együttélés 
szükségszerűen társadalmi kategóriákat eredményez, amelynek 
oka a foglalkozás, a beosztás, a munkahely, az iskolai 
végzettség, a lakóhely, az egészségi állapot stb. különbözősége. 
Ezeket a kategóriákat nevezi a szociológia társadalmi 
osztályoknak, amelyek az anyagi és/vagy szellemi javakhoz 
való hozzáférés mentén alakulnak ki. Az osztályfogalmat az 
újabb szakirodalom kiterjeszti olyan módon, hogy a 
munkahelyi viszonyok alapján megkülönböztethető 
kategóriákat (például vállalati vezetőket, felsőszintű 
szakembereket és munkásokat) is osztályoknak nevezi. 
A körte formájú társadalmi szerkezetre az jellemző, hogy az elit 
kis létszámú, a felső középosztály szűk, a kádári kisemberek, a 
sodródók, a munkások és a leszakadtak együtt a társadalom 
csaknem háromnegyedét alkotják. Ők napi megélhetési 
gondokkal küzdenek. Az ilyen társadalomból hiányzik a 
középosztály.  

3 

Az ismeretek mély-
sége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi 
tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő 
tárgyi tudással rendelkezik a társadalom szerkezetéről. 
Használja a társadalmi réteg, rétegképző tényező, hierarchia, 
osztály, elit, gazdasági, kulturális, kapcsolati tőke, közép, 
leszakadók, sokaság, adat, felmérés, kifejezések többségét. 

2 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A vizsgázó mindegyik kérdésre kielégítő választ ad.  1 

Önálló vélemény  
megalkotása,  
a téma aktualizálása 
(életszerű, saját 
vagy a médiából 
ismert példák 
alkalmazása)  

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is 
indokolja azt. Életszerű példákat hoz. Említ a médiából vagy 
saját környezetéből megismert példákat is.  

1 

 Összesen 10 
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3. Rövid esszé 

Szempontok, 
kompetenciák Az iskola szerepe a gyerekek szocializációjában Maximális 

pont 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan 
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát.  

1 

A feladat megér-
tése, tématartás A vizsgázó válaszában az iskola társadalmi szerepéről ír.  1 

Lényegkiemelés, 
a témának megfe-
lelő tények, 
összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

A vizsgázó leírja, hogy a gyermek életében a család után 
(időrendben) következő közösség az óvoda és az iskola. Itt 
folyik tovább a társadalomba való beilleszkedés. A gyermek 
új közegbe kerül, a szociális tanulás üteme felgyorsul, újabb 
és újabb követelményeknek kell megfelelnie. Ennek 
alapfeltétele, hogy az adott közeg értékrendjéhez igazodjon. 
A nevelési-oktatási intézmények kötött pedagógiai rendszere 
segít(het)i, de legalább annyira gátol(hat)ja is a gyermek 
beilleszkedését. A nevelési intézmény direkt szocializációs 
eljárásai (dicséret, büntetés) mellett mindig működnek rejtett 
szocializációs eljárások is. A nevelőtestület saját normáit, 
értékeit akaratlanul is közvetíti a gyerekek felé. A nevelési 
intézmények szerepe a szocializációban kettős. Egyrészt itt 
találkozik először a gyermek a családon kívüli 
tekintélyelvvel, másrészt kortársakkal kerül kapcsolatba, 
akikkel először élhet át egyenrangú társkapcsolatot. 

2 

Az ismeretek mély-
sége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi 
tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A válaszból megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő 
tárgyi tudással rendelkezik az iskola társadalmi szerepéről. 
Használja a szocializáció, beilleszkedés, kortárscsoport,  
tekintélyelv, társkapcsolat kifejezéseket. 

2 

Önálló vélemény  
megalkotása,  
a téma aktualizálása 
(életszerű, saját 
vagy a médiából 
ismert példák 
alkalmazása)  

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is 
indokolja azt. Életszerű példákat hoz. Említ a médiából vagy 
saját környezetéből megismert példákat is.  

1 

Összesen 7 
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4. Fogalom megnevezése        5 pont 

a) általános 
Minden nagykorú állampolgár – az úgynevezett természetes kizáró okokat kivéve – 
szavazati joggal rendelkezik. 

b) egyenlő 
 Minden választásra jogosult azonos értékű szavazati joggal rendelkezik. 
c) közvetlen 

A választópolgárok közvetlenül a jelöltekre szavaznak.  
d) titkos 

A választópolgárok a szavazatukat a szavazat tartalmának nyilvánosságra kerülése 
nélkül adhatják le. 

e) önkéntes 
A választáson való részvétel külső ráhatástól mentesen, a választópolgárok akaratából 
történik.  

 

Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható. 
Minden helyes válasz 1 pont. 
 

5. Kiegészítés         4 pont 
a) uniós választópolgárok vagy a tagállamok polgárai  
b) állam- vagy kormányfői. 
c) Európai Unió Tanácsá(ban) 
d) végrehajtásáért. 
 

Minden helyes válasz 1 pont. 
 

6. Idegen szavak értelmezése        4 pont 
a) 1 
b) 2 
c) 2 
d) 3 

 

Minden helyes értelmezés 1 pont. 
 
7. Kiválasztás         6 pont 
 

 
3  4  5  6  8  9  12  

év 
Legfőbb ügyész      x  
Államelnök   x     
Kormány  x      
Országgyűlés elnöke  x      
Önkormányzat    x     
Alkotmánybíróság elnöke       x 

 

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont. 
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8. Grafikon elemzése        4 pont 
 

Lehetséges megállapítások: 
• 1980 és 2011 között a fiatalok elvándorlása folyamatos. 
• A legnagyobb számú elvándorlás 2001 és 2011 között figyelhető meg.  
• 1980 és 2011 között az idősek aránya folyamatosan nő. 
• A községekben és nagyközségekben már 1980-ban 2,5-szer több öreg élt, mint fiatal.  
 

Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható. Legfeljebb 2 pont adható. 
 
Lehetséges következtetések:   
• A vidék (községek, nagyközségek) népességmegtartó képessége folyamatosan romlik. 
• A fiatalok mobilabbak, hiszen vállalják az elvándorlást.  
• A fiatalok elvándorlása miatt egyre emelkedik a középkorú és idős lakosok száma, emiatt 

megváltozik a lakosság életkori összetétele.  
• A középkorúak nehezebben adják fel megszerzett egzisztenciájukat. 
• Az idősek még inkább kötődnek a hagyományos vidéki életmódhoz. 
 

Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható. Legfeljebb 2 pont adható. 
 
 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, 
nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredetiszöveg integritásának megtartása mellett jöttek 
létre. Az eredeti szöveg forrása: 
 
2. feladat: 
https://www.origo.hu/itthon/20140612-magyar-tarsadalom-felmeres-osztalyletszam-
2014.html  
5. feladat:  
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_hu 
9. feladat: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakas [1.2.16tábla] 
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II. rész 
1. Igaz-hamis         5 pont  

a) H 
b) I 
c) I 
d) I 
e) H 

f) I 
g) H 
h) I 
i) H 
j) H 

Minden helyes válasz 0,5 pont. 
 

2. Esszé 
Szempontok, 
kompetenciák Betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság Maximális 

pont 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

Az elemzés nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg 
logikusan és szabatosan felépített.  

1 

Tématartás, 
lényegkiemelés, 
probléma- 
központúság 

A vizsgázó a két vállalkozási forma összehasonlítására 
fókuszál. 
A betéti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, ahol a tagok a társasági szerződésben 
vállalják, hogy haszonszerzés céljából közös gazdasági 
tevékenységet végeznek. Legalább egy beltagja és legalább 
egy kültagja van. A szükséges vagyoni hozzájárulást a tagok 
bocsátják a társaság rendelkezésére. Legfőbb szerve: a 
taggyűlés. A beltag felelőssége a vagyoni hozzájáruláson túl 
saját személyes vagyonára is kiterjed, emellett személyes 
közreműködésre kötelezett, üzletvezetésre, képviseletre 
jogosult. A kültag(ok) felelőssége csak a vagyoni betétjük 
erejéig terjed, kivétel, ha a nevük szerepel a cégnévben. 
Személyes közreműködésre jogosultak, de nem 
kötelezettek. Üzletvezetésre, képviseletre nem jogosultak.   
A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott 
törzsbetétekből álló/alakuló gazdasági társaság, amelyben 
az alapítók lehetnek természetes vagy jogi személyek, a 
tagok felelőssége a társasági szerződésben megállapított 
vagyoni hozzájárulásra terjed ki. Egy vagy több tag 
alapíthatja, a társaság kötelezettségeiért a tag saját 
vagyonával nem felel. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása a 
szakmai nyelv 
felhasználásával 

A betéti társaság előnye, hogy alapítása gyors és egyszerű, 
nem igényel nagy összegű vagyoni hozzájárulást. Hátránya 
a beltag(ok)at terhelő korlátlan vagyoni felelősség. Emellett 
a beltag felelőssége tagsági jogviszonyának megszűnése 
után még 5 évig fennmarad. 
A korlátolt felelősségű társaság előnye, hogy a tagok jogai 
és kötelezettségei nem egyenlők a társaság jogaival és 
kötelezettségeivel, ugyanis mindent a saját vagyonbetét 
értéke határoz meg. Az alapításához egy tag is elegendő, míg 
a bt. esetében ez nem lehetséges. 
A kft. hátránya, hogy alapítása bonyolultabb, mint a betéti 
társaságé. 
A vizsgázó használja a vállalkozás, tőke, vagyoni betét, 
haszonszerzés, adózás szavak nagy részét. 

6 
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Önálló vélemény 
megfogalmazása 

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is 
indokolja azt. 1 

Összesen  10 
Összesen/2  5 
 
3. Kiválasztás         5 pont  

A) c 
B) c 
C) a 
D) a 
E) d 

Minden helyes kiválasztás 1 pont. 
 

4. Értelmezés 
 

Szempontok, 
kompetenciák A pénz funkciói Maximális 

pont 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

Az elemzés nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített.  

1 

Tématartás, 
lényegkiemelés, 
probléma- 
központúság 

A vizsgázó a pénz szerepéről, funkcióiról ír. Bemutatja a 
modern gazdaság pénzét. 2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása a 
szakmai nyelv 
felhasználásával 

A pénz a gazdaságban számos funkciót tölt be. Lehet 
csereeszköz, azaz mindenki által elfogadott, bármikor 
továbbcserélhető eszköz, szinonimája: „forgalmi eszköz”. 
Elszámolási egység: azaz alkalmas az árak kifejezésére, 
szinonimája: „értékegység”. Fizetési eszköz: azaz alkalmas 
halasztott fizetésre, adósságtörlesztésre. Értékőrző: azaz 
alkalmas a vagyon tartására, szinonimái: felhalmozási 
eszköz, „kincsképző”. Lehet nemzetközi pénzfunkciója is. 
A pénz nemcsak egy adott gazdaságban, hanem annak a 
keretein kívül, nemzetközi áruforgalomban is szerepet 
betölthet (pl.: dollár, euró, jen). 
Kitér arra, hogy a mai pénz már nem bír aranyfedezettel, 
helyette a gazdaság teljesítőképességének megítélése adja 
meg az értékét. 

6 

Önálló vélemény 
megfogalmazása 

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is 
indokolja azt. 1 

Összesen  10 
Összesen/2  5 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, 
nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredetiszöveg integritásának megtartása mellett jöttek 
létre. Az eredeti szöveg forrása: 
1. feladat: https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/vi-arak 
2. feladat: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gaz/gaz1812.pdf 
4. feladat: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1340/3/1.3%20olvas%C3%B3lecke%20_MIAP%C3%89NZ.pdf 
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