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Bevezetés 
 

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási 
szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek 
szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, 
készségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés már 
az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, 
hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az általános 
iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a minden-
napi életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 
készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek 
segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő sze-
mélyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért tör-
ténő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és meg-
erősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi szoci-
alizációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás megalapozásá-
hoz, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti azonosságtudat és 
a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a fenntartható fej-
lődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfej-
lesztése nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megér-
tésére, a vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is 
lehetőség nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló 
tényezők értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérle-
gelése, a tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makrokörnyezeté-
nek vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, kö-
zösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 
csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés szemé-
lyiségfejlesztő és közösségi élményét. A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-
tervezéshez szükséges ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folya-
mat részévé válik. 
 
Cél- és feladatrendszer 
 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenci-
ákat az alábbi módon fejleszti: 

• A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgo-
zása közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hite-
les szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott 
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szempontok alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos 
hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érve-
léstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vi-
takultúrája. 

• A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 
vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelv-
használat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az au-
tonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 
mérlegelését egyaránt segíti. 

• A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez 
használja a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez di-
gitális tartalmakat készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel 
körültekintően választja ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy taná-
csot ad a médiahasználatról. 

• A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, ada-
tokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi je-
lenségeket hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyaráza-
tokat fogalmaz meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatok-
kal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javasla-
tokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudomá-
nyos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenn-
tarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

• A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 
észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni állás-
pontját, véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A 
társas tanulás közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális 
énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. A kooperatív 
tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival közös 
véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 
sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 
információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, 
ennek során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. A tanulási tevékenységek jellege, a 
társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört teremtenek, amelyek biztosítják 
a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják véleményének, gondo-
latainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját szempontjai 
csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megértésé-
vel, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

• A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 
A tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra 
törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttmű-
ködve újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttmű-
ködő, segítő szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

• Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kap-
csolódó készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak 
megismerése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fej-
lesztése elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javasla-
tokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitott-
ság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 
Helyi sajátosságok és célkitűzések 
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Az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban az állampolgári ismeretek tantárgy 

tanításában kiemelten fontos fejlesztési céljaink a következők: 
• a hazaszeretet, a nemzettudat kialakítása és erősítése, 
• a magyar és az európai identitástudat erősítése, 
• a tanulók személyiségének, egyéni képességeinek, gondolkodásának, értelmének fej-

lesztése, 
• az önismeret, a céltudatosság, az önállóság fejlesztése, 
• a demokratikus, nyitott gondolkodásra, a másság elfogadására való képesség fejlesz-

tése, 
• a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás megszerzése, amely mára az általános 

műveltség részévé vált, 
• a fenntartható fejlődés és fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre nevelés, 
• felkészítés az érettségire, a pályaválasztásra és a továbbtanulásra. 

Az állampolgári ismeretek kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén és 
12. osztályban, egy tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. A Ceglédi Kossuth 
Lajos Gimnáziumban a 8. és a 12. osztályban tanulják a nyolcosztályos képzésben részt vevő 
diákok. 

A tanulási tevékenység értékelése a fejlesztő és az összegző módszerrel történik. Az ösz-
szegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) az ismeretek elsajátí-
tásának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó tudás mértékének meg-
ítélése során használandó. A szöveges, tanulást támogató, értékelés elsősorban a társakkal vég-
zett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk készítésével, portfólió ösz-
szeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a csoportos megbeszélés biz-
tosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

A tankönyvek és segédanyagok kiválasztásánál az Oktatási Hivatal mindenkori ajánlását 
követve választjuk ki a tanulók által használandó műveket a hivatalos tankönyvlistáról, segít-
ségül felhasználva a www.tankonyvkatalogus.hu és a www.nkp.hu weboldalakat és a szakmai 
tájékoztatókat. 

 
Óraszámok és tantárgyi struktúra 
 

A tantárgy évfolyamonkénti óraszámait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 8. évfolyam 12. évfolyam 
Állampolgári ismeretek 1 1 

Ez a heti egyórás tárgy esetében 8. osztályban évi 36 óra, 12. osztályban évi 32 óra, a 
tantárgyi alapóraszám rendre 34 és 28 óra. 

 

8. ÉVFOLYAM 
 

Az év feladatrendszere 
 
Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, mi-

közben – közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az er-
kölcs és etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és 
folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő gondolkodás 
megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának kérdései, a közösségi 
értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés követelményeinek és dilem-
máinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az erkölcs és etika tantárgyak 
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tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését feltételezi. Épít a hon- és népis-
meret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához is kötő-
dik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak 
és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét diszciplína fejlesztési feladatai között szere-
pel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a 
fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért – mind az általános iskolai, mind a kö-
zépiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi 
ismeretekre. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket 
sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosít-
hat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és egyben 
elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesül. A témák 
bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb 
intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az 
intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, 
a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek 
megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok 
azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: diffe-
renciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és a társadalomról, 
amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka 
világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 
szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesít-
ményre és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – 
oktató munka során a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló felada-
tai is megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a tevékeny-
ségét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a tár-
sak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megta-
pasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe be-
építheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 

 
A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata 

 
Témakör neve Óraszám 
Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell 4 
A család gazdálkodása és pénzügyei 3 
Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 
Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 
A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban  5 
Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, felada-
tokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 
A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás 3 
Összes óraszám: 34 

A 34 témaköri órát 1-1 bevezető, ráhangoló és összefoglaló, ismétlő, rendszerező óra 
foglalja keretbe. 

 
A 8. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 



Állampolgári ismeretek 5-12. 

 
Témakör: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 
Javasolt óraszám: 4 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 
kölcsönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznossá-

gát. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élmé-

nyű megtapasztalása 
− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a csa-

ládi szerepek megismerése 
− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 
− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 
− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, köl-

csönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 
Fogalmak 
család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 
Javasolt tevékenységek 
− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 

tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi 
szerepe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 
− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjú-

terv készítése 
− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 
 
Témakör: A család gazdálkodása és pénzügyei 
Javasolt óraszám: 3 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 
befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettu-

datos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
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− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 
− A háztartás fogalmának értelmezése 
− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 
− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 
− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati össze-

függések feltárása 
− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 
− A családokra jellemző fogyasztási szokások 
− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 
− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 
Fogalmak 
családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból szár-
mazó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (pél-
dául kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi 
tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 
Javasolt tevékenységek 
− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 
− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 
− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 

megtakarítási lehetőségekről 
− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 

riport készítése 
 

Témakör: Településünk, lakóhelyünk megismerése 
Javasolt óraszám: 6 óra 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történeté-
nek alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen 
működő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet 

készít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznossá-

gát; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet 

készít. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  
− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 
−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 
− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 
− A település, lakóhely közintézményei 
− A település fejlesztésének lehetőségei 
− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 
Fogalmak 
intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közös-
ség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi 
felelősség, fenntarthatóság; 
Javasolt tevékenységek 
− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 
múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 
szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseménye-
iről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 
− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kultu-

rális értékei, jellegzetes épületei 
 
Témakör: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 
Javasolt óraszám: 6 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából 
is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 
– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznossá-

gát; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-
ciós eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 
− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 
− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpat-

riotizmus értelmezése 
− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 
− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 
− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 
− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 
− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 
− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európai-

ság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 
Fogalmak 
nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 
Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 
Javasolt tevékenységek 
− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy 

egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 
− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 
− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettsé-

gekről 
− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével 

kapcsolatos feladatok témakörében 
− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 
− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 
− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú kötele-

zettségeiről, kapcsolatrendszeréről 
 

Témakör: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 
Javasolt óraszám: 5 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 
– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 
– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának 
fontosságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-
ciós eszközöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál ja-
vításának fontosságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  
− A magyar állampolgárság feltételei 
− A törvényalkotás menete 
− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 
− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 
− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 
− Az állam bevételeinek csoportosítása 
− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 
− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 
− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, Al-

kotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyész-
ségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

Fogalmak 
állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági el-
nök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképes-
ség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, 
adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 
Javasolt tevékenységek 
− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás fo-

lyamatáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményei-

ről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemuta-

tása 
− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 
− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

 
Témakör: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 
Javasolt óraszám: 4 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek 
funkcióját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakma-
szerkezet változásairól; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-

ciós eszközöket. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 
− Az elektronikus ügyintézés  
− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 
− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 
− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 
− Az életpálya-tervezés kérdései 
− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 
Fogalmak 
ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 
fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientá-
ció, életpálya-tervezés 
Javasolt tevékenységek 
Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 
− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban   
− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  
− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készí-

tése egy szakmáról, szakmacsoportról 
− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi követ-

kezményei 
 

Témakör: A fogyasztóvédelem alapjai 
Javasolt óraszám: 3 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 



Állampolgári ismeretek 5-12. 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
Digitális kompetencia fejlesztése 
Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
A döntési képesség fejlesztése  
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 
− A fogyasztóvédelem tipikus területei  
− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 
− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 
− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 
− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek ér-

vényesítéséről 
− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 
--    Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 
Fogalmak 
fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 
tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 
Javasolt tevékenységek 
− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítsé-

gével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 
− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti kör-
nyezetre  
 
Témakör: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 
Javasolt óraszám: 3 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-
ciós eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Az empátia erősítése 
− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  
− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 
− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 
− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése 
− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  
− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 
Fogalmak 
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köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 
ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  
Javasolt tevékenységek 
− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: közne-

velés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye 

egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszö-

géből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
 
 

12. ÉVFOLYAM 
 

Az év feladatrendszere 
 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, 
az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 
keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – elsajá-
títja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és eljárásokat, 
amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi 
boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a 
tanuló képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a kom-
munikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az érvelési 
technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek használatával, a 
rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

− A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentősé-
gét és szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szem-
pontjait, a gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint ki-
emeli a családi szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

− A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 
kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patrio-
tizmus emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közös-
ség kohéziós szerepét. Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság 
életviszonyairól: információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb 
szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véle-
ményt alkot a nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

− Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokrati-
kus jogállam felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági válasz-
tások alapelveit. Tudatosul benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres 
erők, hanem a nemzet minden tagjának közös feladata, amely a magyar állampol-
gárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 
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− A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi 
élethez szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munka-
vállaláshoz, a szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készsége-
ket. Egyértelművé válik számára a társadalmi normák követése és az egyén fele-
lősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a normatudat. 

− A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért 
megismeri a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik 
a munkaerőpiac helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A 
munkavállalásra vonatkozó ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szere-
pekre történő felkészülését. 

− Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a csa-
lád költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott 
hitelfelvétel feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gaz-
dasági-pénzügyi fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az 
állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lé-
nyegéről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul fe-
lelős állampolgári létének és a változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyze-
tekre eredményes válaszokat kereső innovatív, vállalkozói szemléletének megala-
pozásához. 

− A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló 
bekapcsolódik a tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gon-
dolkodási készsége, erősödik a problémamegoldó szemlélete. A tanuló vélemény-
nyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben történő megszólalásaihoz a kom-
munikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakul-
túra fejlesztésének alapját mások álláspontjának, véleményének azonosítása, 
megértése és az érvekre épülő vélemény megfogalmazása képezi, ellenérvek üt-
köztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

− A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat 
hatékonyabbá válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közös-
ségi élményének megélését, a másik ember véleményének megértését, az empátia 
erősödését, és a társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A tanuló az infor-
mációk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az infokommunikációs 
eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tan-
tárgyhoz: a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi dönté-
sek okainak és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzés-
ével, a morális dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komp-
lementer – együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek 
sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a demok-
ráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás eredmé-
nyeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. Mindkét tan-
tárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a hazájához fűző ér-
zelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében 
elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatai-
nak egy része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-
társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat ki-
alakítását szolgálja. 
 
A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata 
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Témakör neve Javasolt óraszám 
A család, a családi szocializáció  3 
A család gazdálkodása és pénzügyei 2 
Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 
felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 4 
A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 
Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 
Bankrendszer, hitelfelvétel 2 
Vállalkozás és vállalat  2 
Összes óraszám: 28 

A 28 témaköri órát 4 összefoglaló, ismétlő, rendszerező óra követi. 
 

A 12. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 
Témakör: A család, a családi szocializáció 
Javasolt óraszám: 3 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 
– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatá-

ban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 
– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és 

a gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, át-
gondolt tervezés, felelősség. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
Az érvelés készségének fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
A családi szocializáció folyamata és jellemzői 
A családtervezés szempontjai és szakaszai 
A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 
A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 
A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi funk-
ciói 
Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, családterve-
zés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 
Fogalmak 
család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 
demográfia; 
Javasolt tevékenységek 
Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 
Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 
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Plakátkészítés a családi szerepekről 
Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai jelentőségé-
ről 
Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell átala-
kulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 
 
Témakör: A család gazdálkodása és pénzügyei 
Javasolt óraszám: 2 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 
A döntési képesség fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A társas együttműködés fejlesztése 
A családi költségvetés felépítése 
A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 
A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 
A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 
A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 
családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 
Fogalmak 
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-
pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 
Javasolt tevékenységek 
Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 
Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi ház-
tartás, a család pénzügyei 
Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása szaba-
don választott műfajban 
Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 
Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 
Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az előta-
karékosság lehetőségeiről  
 
Témakör: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségválla-
lás 
Javasolt óraszám: 5 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 
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– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 
összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét 
és követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 
– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 
– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznossá-

gát; 
– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A digitális kompetencia fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 
A társadalmi normák fontosságának megismerése 
A társas együttműködés fejlesztése 
Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  
Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 
Az állampolgári jogok és kötelességek  
Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 
intézménye 
A választójog és feltételei 
A jövő nemzedékek jogai 
Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 
fogalma 
A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 
Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 
választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 
Fogalmak 
állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 
Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető magatar-
tás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, 
állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, 
európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogfor-
rás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, 
bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, köz-
jegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  
Javasolt tevékenységek 
Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 
Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 
Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 
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Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson ke-
resztül 
Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 között, 
vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 
Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a mé-
dia-megjelenések segítségével 
Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 
Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 
 
Témakör: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 
Javasolt óraszám: 4 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 
– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 
– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturá-

lis örökség megőrzésében betöltött szerepét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges megnyil-
vánulási formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznossá-

gát; 
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-

ciós eszközöket. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 
A kommunikációs készség fejlesztése 
Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A társas együttműködés fejlesztése  
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A digitális kompetencia fejlesztése 
A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 
A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 
A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 
A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 
A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 
A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 
Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 
A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 
élő magyarság identitásának megőrzésében 
A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a kol-
lektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a nemzeti 
közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok szerepe a 
globális világban és az Európai Unióban 
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Fogalmak 
nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvéd-
ség, különleges működési rend, nemzetállam; 
Javasolt tevékenységek 
Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás fon-
tosságáról 
Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   
Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 
Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 
Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének be-
mutatása 
Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 
Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 
Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 
Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar kö-
zösségről 
 
Témakör: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 
Javasolt óraszám: 4 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 
Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 
– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-

ciós eszközöket. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A társas együttműködés fejlesztése 
A digitális kompetencia fejlesztése 
A kommunikációs készség fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A hatalmi ágak  
A magyar állam intézményrendszere 
A kormány és szervei 
Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 
A törvényalkotás folyamata 
Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus államrend-
ben 
Az állam gazdasági feladatai 
A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 
A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 
− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A gaz-

daság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami költségve-
tés 

Fogalmak 
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állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 
Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, or-
szággyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, miniszter-
elnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, Alkotmánybír-
óság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói Hivatal, 
ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű 
ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, költ-
ségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, kor-
rupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 
Javasolt tevékenységek 
Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak legfonto-
sabb intézményeiről 
Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 
Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat költsége-
inek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  
Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 
gyűjtése 
Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 
feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  
Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 
rendvédelmi szervek feladatai 
Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 
hivatal felépítéséről, feladatairól 
 
Témakör: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 
Javasolt óraszám: 4 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 
– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 
A döntési képesség fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A társas együttműködés fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 
A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 
A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 
A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 
Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek meg-
ismerése 
Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 
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A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 
kölcsön- és biztosítási szerződés 
Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 
Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 
Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, munkaválla-
lás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 
Fogalmak 
hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, polgár-
mesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, képvise-
lőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs 
levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, 
vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 
Javasolt tevékenységek 
Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló kutató-
munka keretében  
Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 
Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező hi-
vatalok csoportosítása 
Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 
Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 
Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, szereplés-
ről 
Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 
Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következmé-
nyei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 
 
Témakör: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 
Javasolt óraszám: 3 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 
szempontokat; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuniká-

ciós eszközöket. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A döntési képesség fejlesztése 
A társas együttműködés fejlesztése 
A digitális kompetencia fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 
A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 
A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 
A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak megisme-
rése 
Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 
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A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének kialakí-
tása 
A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, feltá-
rása 
Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 
Fogalmak 
fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békél-
tető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, 
klímavédelem, ökológiai lábnyom; 
Javasolt tevékenységek 
Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése az 
internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 
Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 
Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a termé-
szeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  
Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 
odafigyelnie a vásárlónak 
Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és esetmegbe-
szélés keretében történő feldolgozása 
Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető tényezők, a 
legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása prezentáció formájá-
ban 
 
Témakör: Bankrendszer, hitelfelvétel 
Javasolt óraszám: 2 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 
– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve 

feltételeit; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A döntési képesség fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
A társas együttműködés fejlesztése 
A kommunikációs készség fejlesztése 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  
A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 
A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 
A pénzügyi intézetek típusai 
A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 
A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 
− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 
Fogalmak 
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 
intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, jövedelem-
arányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), 
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futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazda-
sági-pénzügyi fenntarthatóság; 
Javasolt tevékenységek 
Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 
Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  
Plakát készítése a hitel kockázatairól 
Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 
Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 
Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor működését 
szabályozó tevékenységéről 
 
Témakör: Vállalkozás és vállalat 
Javasolt óraszám: 2 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A kommunikációs készség fejlesztése 
A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
A társas együttműködés fejlesztése 
A digitális kompetencia fejlesztése 
A vállalkozás fogalmának értelmezése 
A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 
Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 
Az üzleti terv fogalma, célja  
A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 
− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 
Fogalmak 
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 
felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvény-
társaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üz-
leti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 
Javasolt tevékenységek 
Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 
Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 
Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   
Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 
 


