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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. 
 
Amennyiben a vizsgázó a feladatban megadottnál több állítást jelöl meg, a megoldás nem 
értékelhető, a feladatra 0 pontot kell adni. 
 
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 

Társadalomismeret és jelenismeret 
 
1. Esszé 
Szempontok, 
kompetenciák A) A konfliktusok jellemzői és a konfliktuskezelés 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 válasz valóban a konfliktusok jellemzőire és a 
konfliktuskezelésre fókuszál. 2 

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

A vizsgázó a feleletében lényeges elemeket emel ki. 
Meghatározza a fogalmat. A konfliktus két vagy több 
ellentétes, egymást kölcsönösen kizáró motívum, vágy, 
törekvés, akarat, szándék egyidejű fellépése, ütközése. 
Olyan helyzet, amelyben az egyénre egyidejűleg 
megközelítően azonos erősségű ellentétes irányú erők 
hatnak. (A latin confligere összecsap, ellenkezik szóból 
származik.) 
Minden konfliktusnak van értelmi és érzelmi oldala. Ezek 
elválaszthatatlanul összefonódnak. 
A konfliktusok többféleképpen csoportosíthatók. Az egyik 
szerint lehet: egyéni, azaz személyen belüli 
(intraperszonális) és csoportos, azaz személyek közötti 
(interperszonális). Ezen belül beszélhetünk formális, 
informális, csoportközi és strukturális konfliktusokról is. A 
másik szerint az összeütközés lehet konstruktív vagy 
destruktív. Az okok között szerepelhet az értékkülönbözőség 
vagy az eltérő érdek(ek) megjelenése.  
(A konfliktusok további csoportosítása nem elvárt.) 
A konfliktusok kialakulása szakaszokra osztható. Az 
összecsapást egy élethelyzet/életállapot előzi meg, ezt követi 
a konfliktus felismerése, kezelési módjának kialakulása, 
aztán az esemény alatti tényleges viselkedés, majd a 
következmények felismerése. 
A vizsgázó leírja, hogy a konfliktus hozzátartozik az egyén 
és a társadalom mindennapjaihoz. Elkerülése szinte 
lehetetlen. Elkerülés helyett inkább együtt kell élni vele, és 
erőforrásokat kell fordítani a kezelésére.  
A kezelésnek számos módja van. A szereplők maguk 
megegyeznek, és az ügy nyugvópontra jut. Ezt nevezik 
győztes-győztes konfliktuskezelésnek. Más mód, amikor a 
felek egy pártatlan harmadik személyt vonnak be, aki segíti 
a szereplők közötti kommunikációt. Ezt nevezzük 
mediációnak. Megoldás lehet az is, ha a felek olyan pártatlan 
személyt vonnak be, aki majd az ügyben döntést hoz. Más 
eset az, amikor a résztvevők a vitás kérdéseket bírósági 
eljárás keretében próbálják megoldani. 

3 
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Az ismeretek mély-
sége, az adott tudo-
mánynak megfelelő 
tárgyi tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A szövegből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő 
tárgyi tudással rendelkezik a konfliktusról és annak 
kezeléséről.  
A fenti fogalmakon kívül használja még például az 
önérvényesítés, megalkuvás, az alávetés, az uralás, a 
kompromisszum, a legnagyobb közös nyereség 
kifejezéseket. 

3 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. Például a 
vizsgázó írhat egyéni vagy társadalmi konfliktus(ok)ról is. 
Esetleg személyesen tapasztalt esetet említ. 

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 
 

Szempontok, 
kompetenciák B) A fogyasztói társadalom kritikája 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 válasz valóban a fogyasztói társadalom kritikájára 
fókuszál. 2 

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

A vizsgázó a feleletében lényeges elemeket emel ki. 
Megnevezi, hogy mit értünk fogyasztói társadalom kifejezés 
alatt.  A fogalom a 20. század végén, a 21. század elején vált 
népszerűvé. Nincs egységes definíciója, a meghatározások 
több tudományág ismereteit ötvözik. Ilyen a szociológia, az 
etika, az antropológia, a közgazdaságtan. A fogyasztói 
társadalom olyan társadalmat jelöl, ahol az emberi élet egyik 
társadalmilag elfogadott célja az egyre növekvő számú javak 
és szolgáltatások fogyasztása, és ez olykor az egyén 
legfontosabb személyes motivációjává válik. A szó jelentése 
ma inkább pejoratív.  
A fogyasztói társadalomban a fogyasztók széles körű döntési 
szabadsága csupán látszólagos. Fogyasztásukat a 
szükségletek mellett a presztízs is irányítja. A termék vagy 
szolgáltatás hasznossága mellett fontos szerepet játszik a 
márka mint áruvédjegy is. Pl.: a nagy teljesítményű sportautó 
vásárlását nem elsősorban az autó hasznossága, azaz a 
gyorsaság vagy dinamizmus motiválja, hanem inkább az, 
hogy tulajdonosa az autó birtoklása révén a társadalomban 
elfoglalt pozíciójával kérkedik. A birtoklás így viszonyok 
fenntartásának is az eszköze.  
A fogyasztók egyre jobban eltávolodnak természetes 
(fiziológiai) igényeik kielégítésétől, s maguk sem mindig 

3 
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tudják határozottan, hogy mit kívánnak megszerezni. Ennek 
következtében kívülről irányított és felszínes lényekké 
válnak, akiknek a közösséghez kötődő érdekei sérülnek az 
anyagi kényelem keresése közben. Például anyagiakkal 
pótolják a személyes törődést. 
A fogyasztás nem vezet az emberek boldogságához, sőt 
gyakran inkább boldogtalanságot, kielégületlenséget, 
elmagányosodást okoz.  
A fogyasztói társadalom folyamatos gazdasági fejlődést 
feltételez, ami hosszú távon a környezeti erőforrások túlzott 
kihasználásához vezet. 

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

A szövegből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő 
tárgyi tudással rendelkezik a fogyasztói társadalomról és 
annak kritikájáról. A fenti fogalmakon kívül használja a 
szükséglet, a reklám, a marketing, a presztízsfogyasztás, a 
pazarló vagy túlfogyasztás kifejezéseket. 

3 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 
 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. A 
vizsgázó a fogyasztói társadalom leírását megközelítheti 
kialakulásának, illetve a jelenkori globális világ 
jellemzőinek bemutatásán keresztül is. 

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 
 

2. Elemzés 
Szempontok, 
kompetenciák Gyermekelhagyás 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 címben jelölt témáról ír.  
1 

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

A gyermekelhagyás fogalmának nincs egyértelmű, 
általánosan elfogadott meghatározása, bár a fogalom széles 
körben használatos. 
Újszülött vagy gyermek elhagyásához nagyon sok esetben az 
anyák kiszolgáltatottsága vezet. A krízishelyzet több 
forrásból is fakadhat. Lehet, hogy az anya egyedülálló, 
fiatalkorú, nagyon szegény, esetleg prostituált, drogfüggő, 
vagy más módon él peremhelyzetben. De szerepet játszhat 
ebben az is, hogy az esetleges abortuszt törvényes keretek 
között már nem lehet végrehajtani. 

3 
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Az elhagyás megelőzése társadalmi feladat. Ehhez 
szükséges többek között az, hogy egy szűkebb közösség 
gondot fordítson az ilyen módon veszélyeztetett családokra, 
nőkre, anyákra. Számukra a megelőzés érdekében oktatást 
lehet szervezni a családtervezésről és fogamzás-
szabályzásról. Emellett segélyvonalakat, anyaotthonokat is 
lehet működtetni a krízishelyzetben lévők számára.  
Magyarországon csaknem húsz éve lehet anonim módon 
kórházi inkubátorokban hagyni a csecsemőket. 

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

A válaszból megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő 
tárgyi tudással rendelkezik a társadalom peremén, a krízis-
helyzetben élő, a gyermeküket elhagyók témakörében. A 
fentieken kívül használja a szolidaritás, a megelőzés, a 
halmozottan hátrányos élethelyzet kifejezéseket. 

2 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. Írhat a 
témáról a társadalom felelősségvállalása irányából, de 
elemezheti az egyén kötelezettsége felől is. 

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 
 
3. Forráselemzés                 7 pont 

a) Az ország minden választásra jogosult polgára közvetlenül véleményt nyilváníthat. 
  1 pont 

b) A népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint a fele érvényesen 
szavazott.         1 pont 

c) A népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele 
a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.    1 pont 

d) Közvetlen demokrácia 
Meghatározás:  
Az állampolgárok személyesen vesznek részt a közügyek vitelében. 
Minden, tartalmában helyes megfogalmazás elfogadható. 1 pont 
Példa: 
Tevékenység az antik népgyűlésben, cserépszavazás intézménye, modern kori 
népszavazás stb. 
Minden, tartalmában helyes példa elfogadható.    1 pont 

      Közvetett vagy képviseleti demokrácia 
Meghatározás: 
Az állampolgárok átruházzák döntési jogukat az általuk választott képviselőkre, így 
rajtuk keresztül vesznek részt a közügyek vitelében.  
Minden, tartalmában helyes megfogalmazás elfogadható. 1 pont 
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Példa: 
A modern demokráciák Európában vagy egyéb helyen. Elektori rendszer az Egyesült 
Államokban stb.  
Minden, tartalmában helyes példa elfogadható.   1 pont 

 
4. Kiegészítés              3 pont 

a) Strasbourg   
b) Brüsszel   
c) Brüsszel 

Minden helyes válasz egy pont. 
  
5. Megfeleltetés              4 pont 

a) Egy bizonyos fogalom bizonyítására használt konkrét lépések, műveletek 
meghatározása.  

b) A magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom. Olyan értéket jelöl, amely a 
magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Erről az 
országgyűlés törvényt alkotott.  

c) Olyan eszmerendszer, amely vallja, hogy hasznos más kultúrák elemeit elsajátítani úgy, 
hogy közben a saját is megmaradjon. 

d) A gazdasági élet valamely területén kizárólagosságot és ebből adódó hatalmat jelent. 
Minden, tartalmában helyes megfogalmazás elfogadható, és egy pontot ér. 

 
6. Kiválasztás         3 pont 

Nemzeti ünnepek: 
március 15.  Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja 
augusztus 20.  Az államalapítás és az államalapító Szent István király emléknapja 
október 23.  Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja 

Minden helyes válasz egy pont.  
Amennyiben a vizsgázó a feladatban megadottnál több állítást jelöl meg, a megoldás nem 
értékelhető, a feladatra 0 pontot kell adni. 
 
7. Ábraelemzés          4 pont 

a) A demográfiában (népességtudomány) a születési és halálozási adatokat ezrelékben 
(‰) szokták megadni. Itt az 1000 főre jutó születések és halálozások számát jelenti.
         1 pont 

b) 1985         1 pont 
c) A második világháború idején meg nem született gyermekek miatt. Ők ekkor kerültek 

volna szülőképes korba, de termékenységük hiányzott/kiesett a népesedési adatokból. 
        1 pont 

d) Az 1967-ben bevezetett gyermekgondozási segély (gyes) után a hetvenes évek elején 
jelentősen megemelkedett a családok pénzbeli támogatása, így megnőtt a 
gyermekvállalási kedv. Ez mutatkozik meg az 1975-ös születési adatokon. 
A gyes kezdetének ismerete nem elvárt.  
Vagy: 
A Ratkó-korszak* idején született gyerekek ekkor kerültek termékeny korba. 
 

 *Az 1950 és 1956 közötti időszak népesedéspolitikájának a neve.  
 

Bármelyik, tartalmában helyes válasz elfogadható, de csak egy pont adható 
        1 pont 

Minden, tartalmában helyes megfogalmazás elfogadható. 
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8. Érvelés          6 pont 
Lehetséges érvek mellette: 
• Az áruk az autóhoz képest jelentősen kedvezőbb. 
• Az üzemeltetésük olcsó.  
• Töltésük egyszerű. 
• Ezeket használva nem kell a közlekedési dugókban várakozni. 
• Összecsukhatók. 
• Parkolóhelyet nem igényelnek. 
• Egészséges, mert használójukat az autózásnál jóval több mozgásra kényszerítik. 
• Az autóhoz képest az ökológiai lábnyomuk kisebb. 
Egy elfogadható érv egy pont. 
Két elfogadható érv két pont. 
Három vagy több elfogadható érv három pont.  
 
Lehetséges érvek ellene: 
• Az eszközöket általában csak a fiatalok képesek használni. Az idősebbek és a 

mozgásukban akadályozottak nem. 
• Áruk a fiatalok pénztárcájához képest magas. 
• Töltésük pénzbe kerül. 
• A hatótávolságuk korlátozott. (Modelltől függően 15–30 km.) 
• Bár összecsukhatók, a súlyuk nagy (8–14 kg), méretük terjedelmes.   
• Szállításuk tömegközlekedési járművön nehézkes. 
• A járdát használják, ezzel veszélyeztetik a gyalogosokat.   
• A járókelőknél nagyobb sebességgel haladnak, így veszélyeztetik a járdán közlekedőket.  
• Használóik nem viselnek védőfelszerelést, így könnyen balesetet szenvedhetnek. 
Egy elfogadható érv egy pont. 
Két elfogadható érv két pont. 
Három vagy több elfogadható érv három pont. 
Minden tartalmában helyes érv elfogadható.  
 
9. Hozzárendelés         3 pont 

a) B 
b) A 
c) C 

Három pont csak akkor adható, ha minden hozzárendelés helyes. Téves társítás esetén egy pont 
sem adható. 
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II. rész 
 

Gazdasági és pénzügyi ismeretek 
1. Adatsorok értelmezése        5 pont 

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

Minden helyes válasz egy pont. 
 
2. Csoportosítás         5 pont 

Társadalombiztosításon 
alapuló ellátás 

Nem társadalombiztosításon 
alapuló ellátás 

1. 3.  5. 2. 4. 
Minden helyes válasz egy pont. 
 
3. Forráselemzés 

Szempontok, 
kompetenciák Kiskereskedelmi fogyasztás 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 termékcsoportok, illetve kiskereskedelmi 
egységek közti választást mutatja be. 2 

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

A vizsgázó a rendelkezésre álló forrás alapján a 
kereskedelem egészén belül a kiskereskedelmi egységek 
szerepét, részesedését mutatja be. Kitér a fogyasztást 
jelentősen befolyásoló minőség-ár összefüggésre. Kiemeli a 
fogyasztási termékek keresleti szerkezetében bekövetkezett 
változásokat. Ilyenek például a növényi alapú joghurtok, a 
gin, a kozmetikai törlőkendő vagy az arcmaszkok iránt 
megnövekedett kereslet. A fogyasztók megváltozott 
preferenciája a forgalom növekedéséből állapítható meg. Az 
átstrukturálódás mutatja, hogy sokan az egészségtudatos 
életmódot részesítik előnyben. Pl.: joghurtok preferálása. A 
luxuscikkek fogyasztásának bővülésére utal a gin, illetve a 
kozmetikai törlőkendők és az arcmaszkok megnövekedett 
forgalma. 
A forgalmi adatok azonban még mindig az alapvető 
fogyasztási cikkek túlsúlyát mutatják. Az, hogy a vásárlók a 
kiskereskedelemi egységek közül a diszkontokat, illetve a 
saját márkás termékeket részesítik előnyben, a tudatos 
választás mellett a takarékos vásárlásra is utal.  

6 

Önálló vélemény 
megfogalmazása 

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

Összesen  10 
Összesen/2  5 
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4. Esszé 

Szempontok, 
kompetenciák Adók 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 valóban az adókról és az adójellegű állami 
bevételekről ír. 2 

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

A vizsgázó meghatározza az adó fogalmát.  
Az adó olyan kikényszerített, közvetlen ellenszolgáltatás 
nélküli, általános, pénzbeli szolgáltatás, amelyet az állam 
vagy más közhatalmi szervezet (pl.: helyi, területi 
önkormányzat) az adóalanyoktól jogszabályok alapján hajt 
be.  
Adófizetésre az állam vagy más közhatalmi szervezet által 
kijelölt természetes és jogi személyek kötelezettek.  
A vizsgázó megnevez különböző, hatályban lévő hazai 
adókat és adó jellegű állami bevételeket. Ilyenek:  
1.  Gazdálkodó szervek befizetései, pl.: társasági adó. 
2.  Fogyasztáshoz kapcsolt adók, pl.: áfa, jövedéki adó. 
3.  A lakosság befizetései, pl.: személyi jövedelemadó, 

illetékbefizetések. 
4.  Költségvetési szervek előirányzott bevételei, pl.: saját 

bevétel, EU-támogatások.  
5.  Befizetés az államháztartás alrendszereiből, pl.: 

önkormányzatok befizetései. 
6.  Állami, kincstári vagyonnal kapcsolatos befizetések, pl.: 

osztalék, koncessziós díj. 
7.  Egyéb bevételek, pl.: adományok, örökség, uniós 

elszámolások, adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek. 
Válaszában kitérhet arra, hogy az adókat és az adó jellegű 
bevételeket az állami feladatok finanszírozására fordítják. 
(A feladat nem várja el a különböző adók és adó jellegű 
bevételek hiánytalan felsorolását és részletes ismertetését.) 

6 

Önálló vélemény 
megfogalmazása 

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

Összesen  10 
Összesen/2  5 
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