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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

A) KOMPETENCIÁK

Közép- és emelt szinten egyaránt 

1. Szövegértés

 Információk feldolgozása és megítélése.

 Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél

összefüggésében. 

 Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, antológia,
kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár). A
célirányos, etikus és kritikus információhasználat.

 Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus

információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, megítélésében. 

 Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről.

 Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése.

 Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak megfelelően.

 A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus

jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai és 

gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével. 

 Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek

tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. 

 Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása.

 A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok felismerése,

rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban. 

 Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző

írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek figyelembevételével. 

2. Írásbeli szövegalkotás

 Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása különböző

témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal. 

 Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális
örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi 
kapcsolatok, erkölcsi kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a 
tömegkommunikáció, az információs társadalom). 
 Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, ideértve az

önellenőrzés és a javítás képességét. 

 A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi norma

alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép. 

 Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú értékelését is

magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. 
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 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl. költészetben,
szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi világban, képzőművészetben, 
zenében).
 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása (pl. hozzászólásban,
pályázatban, levélben, önéletrajzban, kérvényben).
 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása.

3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd

 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő,

világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés. 

 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása

élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban. A 

nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – kifejező és 

pontos alkalmazása. 

4. Fogalomhasználat

 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása,

előadása. 

 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a beszédhelyzetnek és

a témának megfelelően. 

 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal.

Kizárólag emelt szinten 

 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.

 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása,
az irodalmiság fogalmának változásai). 

Az érettségi vizsgán számon kérhető fogalmak körét a Kerettantervek 5-12. évfolyamra érvényes 

előírásaiban szereplő fogalmak alkotják. 

B) ISMERETKÖRÖK

Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint című oszlopai 

kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák.  

1. MAGYAR NYELV
1. témakör: Kommunikáció

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A nyelv mint 

kommunikáció 

 A kommunikációs folyamat

tényezőinek, céljának, 

funkcióinak, valamint ezek 

összefüggésének megértése, 

bizonyítása beszédhelyzetek 

elemzésével, 

szövegértelmezéssel, 

szövegalkotással. 

 A kommunikáció folyamata.

 A kommunikáció tényezői.

 A kommunikációs cél és funkció.

 A kommunikáció univerzális

jellege. 

 A kommunikáció fogalmának

interdiszciplináris jellege. 

 Néhány példa a különféle
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 A nyelv szerepe a 

kommunikációban.  

társadalmak és kultúrák 

jelrendszereinek eltéréseire (pl. a 

folklór, az utca, az elektronikus 

kommunikáció jelrendszere). 

 A nyelvi és nem nyelvi 

kommunikációs normák 

kultúránkénti eltérései példák 

alapján. 

Pragmatika  A sikeres nyelvhasználat 

gyakorlata: a nyelvhasználat, a 

társalgás összetevői 

beszédaktusok az 

együttműködés elve 

udvariassági formák. 

 A nyelv működése, a 

nyelvhasználat különböző 

kontextusokban, különböző célok 

elérésére. 

 Együttműködési elvek. 

 Deixis. 

Nyelvi és vizuális 

kommunikáció 

 

 

 

 Az emberi kommunikáció nem 

nyelvi jelei és kifejezőeszközei 

(pl. gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, 

külső megjelenés, testtartás, 

fejtartás, csend).  

 A vizuális és a nyelvi jel, a 

vizuális és a nyelvi 

kommunikáció. 

A kommunikáció 

működése 

 

 

 A kommunikáció formája: a 

szóbeliség és az írásbeliség. 

 A szövegfajták tartalmi és 

formai jellemzőinek 

kapcsolata a kommunikációs 

folyamattal. 

 Példák a különböző 

közlésmódok kommunikációs 

funkcióira (párbeszéd, 

történetmondás, levél, üzenet, 

feljegyzés; köszönés, 

megszólításformák). 

 

Személyközi 

kommunikáció 

 Kommunikációs zavar, 

manipuláció, elvárás, 

megfelelés. 

 A közvetlen személyközi 

kommunikáció, az írott és az 

elektronikus 

tömegkommunikáció 

különbségei. 

A tömegkommunikáció  A különféle kommunikációs 

helyzetekben elhangzó 

üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek szándékának 

felismerése. 

 Tény és vélemény, tájékoztatás 

és véleményközlés 

megkülönböztetése a 

tömegkommunikációban  

 A kommunikáció típusainak, 

jellemzőinek megismerése: 

személyes, csoportos, 

nyilvános és 

 Tájékoztató és véleményközlő 

műfajok. 
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tömegkommunikáció.  

 A tömegkommunikáció 

jellemzői, funkciói, 

megjelenési formái, nyelvi és 

képi kifejezési formái. 

 A reklámok, internetes 

felületek. 

 Néhány tömegkommunikációs 

műfaj.  

 

2. témakör: A magyar nyelv története 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

A nyelv mint 

történeti 

képződmény 

 Változás és állandóság a nyelvben. 

 Nyelvi változások felismerése a 

jelenkorban és múltban, példák alapján.  

 Szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet. 

A magyar nyelv 

rokonsága 

 A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bemutatása.  

 

 A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának kutatói, a 

nyelvrokonság kutatásának 

módszerei. 

 A magyar nyelvrokonság főbb 

bizonyítékai. 

Nyelvtörténeti 

korszakok 

 A magyar nyelv történetének fő 

korszakai. 

 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos 

és nyomtatott nyelvemlékek (pl. A 
tihanyi apátság alapítólevele, Halotti 
beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-
siralom). 
 A nyelvújítás lényege és jelentősége 

példák alapján. 

 Az ősmagyar, az ómagyar, a 

középmagyar korszak, az újmagyar 

kor. 

 A nyelvtörténeti korszakokat 

jellemző változások néhány példája a 

hangrendszerből, a nyelvtani 

rendszerből. 

 Az életmód, a történelem és a 

szókincs néhány összefüggése, 

anyagi és szellemi műveltség 

megjelenése a szókészletben néhány 

példával. 

 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi 

kézikönyvek (pl. A magyar nyelv 
történeti-etimológiai szótára – 
TESZ).  

 A nyelvújítás története, hatása, 

értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar 

nyelv sztenderdizációja. 

 Néhány szöveg nyelvi szempontú 

bemutatása a régi magyar irodalom 

köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes 
Kelemen). 
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A magyar nyelv 

szókészletének 

alakulása 

 A szókészlet rétegei: ősi örökség, 

belső keletkezésű elemek, 

jövevényszók, nemzetközi 

műveltségszók, idegen szavak. 

 A szókincs jelentésváltozásának 

főbb típusai, tendenciái. 

Nyelvművelés 

 

 A mai magyar nyelvművelés néhány 

kérdése. 

 A nyelvművelés fogalma, 

kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 

norma. 

 A nyelvművelés szerepe az új 

nyelvi fejlemények, jelenségek 

értelmezésében. 

 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

Ember és nyelv  A nyelv mint a gondolkodás része.   A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban. 

 Korlátozott kódú nyelvek: 

gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

A jel, a jelrendszer 

 

 A nyelv mint jelrendszer. 

 A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi 

és nem nyelvi közlésben. 

 A nyelvi jel sajátosságai. 

 A jeltípusok. 

 

Általános 

nyelvészet 

  A nyelvek egyező és eltérő 

tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik 

(agglutináló, izoláló, flektáló). 

 Az anyanyelv és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak 

összehasonlító megfigyelése. 

Nyelvváltozatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nyelvváltozatok rendszere, a 

nyelv vízszintes és függőleges 

tagolódása. 

 A köznyelv jellemzői, használati 

területe. 

 A nyelv társadalmi tagolódása 

szerinti csoportnyelvek, azok 

jellemző használati köre, 

szókincse. 

 Csoportnyelvek, szaknyelvek, 

rétegnyelvek, hobbinyelvek. A 

szleng és az argó. 

 Egynyelvű szótárak. 

 A nyelv területi tagolódása: 

leggyakoribb nyelvjárásaink 

jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

 A rétegnyelvi szótárak (pl. 

tájszótár, szaknyelvi szótár). 

 A szókincs szerepének jellemzése 

nem irodalmi és irodalmi 

művekben (pl. újságnyelvben, 

szaknyelvben, szociográfiában). 

Nemzetiségi 

nyelvhasználat és 

határon túli 

magyar nyelvűség 

 Hazánkban élő nemzetiségiek 

nyelvhasználata. 

 Nyelvünk helyzete a határon túl. 

 Nyelvi identitás.  

 

 A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései. 

 A nyelvközösség helyzete és 

nyelvhasználata közötti 

összefüggés. 
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Nyelv és 

társadalom 

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi 

tolerancia, nyelvi diszkrimináció.  

 A tömegkommunikáció, valamint 

az információs társadalom hatása 

a nyelvhasználatra. 

 Az információs társadalom hatása 

a nyelvhasználatra és a nyelvi 

érintkezésre (pl. 

szövegszerkesztés számítógéppel, 

kommunikáció az interneten, 

elektronikus levelezés).  

 Az új „szóbeliség” (skype, chat) 

jelenségei és jellemzői. 

 Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, 

kevert nyelvűség. 

 

 

Nyelv és politika 

 

  Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés, nyelvtörvény, 

norma. 

 Korlátozott kód. 

 

 

4. témakör: A nyelvi szintek 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

Hangtan 

 

 

 

 

 A magánhangzók és a mássalhangzók 

rendszere. 

 A hangkapcsolódási szabályosságok 

típusai és a helyesírás összefüggése. 

 

 Hangtani ismeretek: a magyar 

hangállomány ismerete, a hangok 

alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

 A magyar hangrendszer 

nyelvjárási eltéréseinek 

megfigyelése. 

 A magyar hangrendszer néhány 

nyelvtörténeti vonatkozása. 

A helyesírás 

 

 A magyar helyesírás rendszerszerűsége.  

 Helyesírási szótár, elektronikus 

szótárak az iskolai és hétköznapi 

szövegalkotásban. 

 A magyar helyesírás rendszere. A 

magyar helyesírás alapelvei.  

 A helyesírás stilisztikai 

változatai. 

Alaktan és 

szótan 

 

 A morfémák, szóelemek szerepe és 

helyes használata a szóalak 

felépítésében, a szószerkezetek 

alkotásában. 

 Az alapszófajok, a viszonyszók és a 

mondatszók. 

 Alaktani sajátosságok: a szótő, a 

szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

 A szavak szófaji rendszerbe 

sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges 

szófaji rendszer megismerése. 

A mondat 

szintagmatikus 

szerkezete 

 A szószerkezet fogalma, a szintagmák 

típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik. 

 A mondatrészek fogalma, fajtái, 

felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében 

(állítmány, alany, tárgy, határozó, 

 A vonzat. 
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jelző). 

Mondattan 

 

 

 A mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai.  

 Az egyszerű és összetett mondatok 

felismerése, egyszerű mondatok 

elemzése.  

 A helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

 Az egyszerű és összetett 

mondatok típusainak felismerése.  

 Összetett mondatok elemzése. 

 Mondatvariánsok közötti 

különbségek értelmezése (pl. a 

stílusérték szempontjából). 

 

 

 

 

 

5. témakör: A szöveg 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

A szöveg és a 

kommunikáció 

 Szöveg, szövegösszefüggés, 

beszédhelyzet.  

 Szövegek jellemzőinek 

megfigyelése. 

 A címzett szerepe a szöveg 

megalkotottságában. 

 A szöveg fogalma, a szövegek 

jellemzőinek megfigyelése, 

megnevezése, rendszerezése. 

 Szövegpragmatika: szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi séma, 

tudáskeret, forgatókönyv. 

A szöveg szóban és 

írásban 

 

 

 

 A szóbeliség és az írásbeliség 

hatása a szövegformálásra.  

 A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

eltérő jegyei.  

 Szövegek alkotása a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák néhány egyszerűbb 

műfajában.  

 A szövegfonetikai eszközök és az 

írásjelek értelmes, kifejező 

alkalmazása. 

 A szövegfonetika helyes használata 

(hangsúly, hanglejtés, hangerő, 

szünet, beszédtempó). 

 Szövegek alkotása a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák néhány 

összetettebb műfajában.  

 Érvelő esszék írása. 

 A szövegfonetika jelentősége, 

funkciója (hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

A szöveg 

szerkezete és 

jelentése 

 

 A szöveg és a mondat viszonya. 

 A különféle szövegek felépítése, 

egységei.  

 Szövegméret, megjelenés. 

 A szövegkohézió, a témaháló és a 

cím.  

 Bekezdés, tömb, szakasz. 

 

 A szövegértelem összetevői: a 

pragmatikai, a jelentésbeli és a 

nyelvtani szintek. 

 Az elsődleges és másodlagos, 

mögöttes jelentés. 

 Szövegkohézió: téma–réma, 

topik, fókusz, kulcsszó. 

 A szövegmondat.  

 Nyelvtani tényezők a szöveg 

jelentésének megteremtésében: 

kötőszó, névmás, névelő, 
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határozószó, előre- és 

visszautalás, deixis, egyeztetés. 

Szövegértelmezés  A szövegértés, szövegfeldolgozás 

technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

 A téma értelmezése mindennapi, 

ismeretterjesztő és szépirodalmi 

szövegekben. 

 A téma értelmezése tudományos 

szövegekben.  

 

Az intertextualitás  A szövegköziség, intertextualitás 

jelenségeinek értelmezése irodalmi 

és nem irodalmi szövegekben.  

 

 

 

A szövegtípusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szövegtípusok jellemzői 

megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint.  

 A legjellegzetesebb közlésmódok: a 

beszélt nyelvi társalgási és az írott 

monologikus szövegek  

 Nyelvhasználati színterek szerinti 

szövegtípusok: mindennapi, 

közéleti és hivatalos, tudományos, 

sajtó és média, szépirodalmi. 

 A továbbtanuláshoz, illetve a 

munka világában szükséges 

szövegtípusok: különböző típusú 

önéletrajzok, motivációs levél; 

különböző témájú hivatalos 

levelek (pl. panaszos levél), 

kérvény, beadvány; hozzászólás, 

felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi 

beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap 

szövege. 

 Szövegtípusok: monologikus, 

dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett. 

 Közlésmódok: elbeszélő, leíró, 

érvelő. 

 Ismeretterjesztő, szépirodalmi és 

egyszerűbb tudományos 

szövegek elemzése (pl. a 

címzettek, a téma, a 

szóhasználat, a 

megszerkesztettség 

szempontjából). 

Az elektronikus 

írásbeliség és a 

világháló hatása a 

szövegre, szövegek 

a médiában 

 

 Az internetes szövegek jellemzői, 

az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és 

azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.  

 Az internetes adatkeresés, a 

különböző forrásokból származó 

adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

 A különböző forrásból származó 

információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, 

megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. A pontos és etikus 

hivatkozás. 

 Az elektronikus média 

hagyományos (rádió, televízió) és 

 Digitális formájú szövegek 

alkotása, multimédiás 

kiegészítések használata. 

 Az írott és az elektronikus 

tömegkommunikáció 

szövegtípusait elkülönítő nyelvi 

és nem nyelvi tényezők. 

 Médiaközlések elemzése (pl. hír, 

kommentár, tudósítás, interjú, 

cikk, glossza, ismeretterjesztő 

szöveg): tartalmi, szerkezeti és 

szövegformálási kritériumai, 
nyelvhasználati, hatásbeli 

sajátosságai. 

 A hagyományos és az új 

elektronikus média publicisztikai 

és a tájékoztató műfajai. 
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új közlésmódjai (pl. honlap, blog, 

internet), az új közlésmódok 

társadalmi hatása. 

 

 

6. témakör: A retorika alapjai 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

A nyilvános beszéd 

 

 

 

 

 

 

 A retorika mint a meggyőzés 

művelete a gondolatközlésben. 

 A beszéd felépítése, a beszéd 

megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

 A hivatalos felszólalás, hozzászólás 

különböző helyzetekben, a nyilvános 

beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és 

viselkedésbeli kritériumai. 

 A retorika jelentősége és 

alkalmazása. 

 A retorika mint a szónoklás 

tudománya. 

 Néhány történeti értékű és 

jelenkori szónoki beszéd retorikai 

eszközei és esztétikai hatása. 

Érvelés, 

megvitatás, vita 

 

 A kulturált véleménynyilvánítás és 

vita gyakorlata.  

 Az érvelés műfajai: a tétel, a 

bizonyítás, a cáfolat, az érv és az 

ellenérv.  

 Az érv felépítése. Az érvelés 

logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. A releváns és a hibás érv 

megkülönböztetése.  

 A kiselőadás és a vizsgafelelet 

felépítése.  

 Az állásinterjú.  

 A hatásos előadásmód eszközei. 

 

 A szónok tulajdonságai, feladatai. 

 Az érvelési hibák. 

 A cáfolat módszerei. 

 Az előadás szemléltetésének 

módjai (bemutatás, prezentáció).  

 A hatásos meggyőzés és 

véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- 

és szövegfonetikai eszközök) és nem 

nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az 

audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

 A hivatalos felszólalás, 

hozzászólás különböző helyzetekben.  

A 

szövegszerkesztés 

eljárásai 

 Az összefoglalás funkciója és 

típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, 
tömörítés). 

 A szónoklat felépítése: bevezetés 

(az érdeklődés felkeltése, a jóindulat 

megnyerése, témamegjelölés), 

elbeszélés, érv, cáfolat, összekötő 

elem; befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  

 Indukció, dedukció. 
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7. témakör: Stílus és jelentés 

 
 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

Szóhasználat és 

stílus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stílus és jelentés a mindennapi 

nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a 

szépirodalomban. 

 A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) megismerése (pl. 
bizalmas, közömbös, választékos), 

felismerése, hatásának elemzése. 

 Egyszerű stílusjelenségek felismerése, 

magyarázata. 

 Stílusérték (alkalmi és állandó).  

 Stílushatás. 

 A szóhasználat nyelvtani, 

jelentésbeli és stiláris kötöttségei. 

 Jelentésszerkezet, jelentéselem, 

jelentésmező, jelhasználati szabály.  

 Denotatív, konnotatív jelentés. 

 

A szójelentés 

 

 A nyelvi szintek alkalmi és állandó 

stílusértékének megfigyelése, felismerésük, 

valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

 A szavak jelentésének szerkezete, 

jelentéselemek. 

 Egyjelentésű, többjelentésű szó, 

homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés.  

 Egynyelvű szótárak használata (pl. 
Magyar szinonimaszótár, Magyar 
értelmező kéziszótár), valamint kétnyelvű 

szótárak ismerete. 

 A hangalak és jelentés viszonya, 

jelentésmező.  

 Motivált és motiválatlan szavak. 

 A szójelentés változásai.  

 A jelentés szerepe a nyelvi 

szerkezetek kialakításában.  

 A szórend jelentésváltozatainak 

megfigyelése, hatásértelmezés. 

Stíluseszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 A helyzetnek, kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök tudatos használata 

a szövegalkotásban. 

 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és 

szépirodalmi szövegekben: hasonlat, 

metafora, metonímia.  

 Metaforikus jelentés. 

 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, 

ismétlődés, ellentét, gondolatritmus. 

 A bonyolultabb szóképek: 

szinesztézia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum.  

 Az alakzatok.  

 A szókészlet stilisztikája és a 

mondatstilisztikai eszközök (pl. 
archaizálás, evokáció, verbális 
stílus, nominális stílus, körmondat). 
 Hangszimbolika, hangutánzás, 

hangulatfestés, alliteráció. 

Stílusréteg, 

stílusváltozat 

 A leggyakoribb stílusrétegek 

jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani 

jellemzőkkel. 

 A társalgási stílus ismérvei, minősége. 

 A közélet színterei, a közéleti és a 

hivatalos stílus kritériumai, stiláris 

kötöttségei. 

 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, 

tipikus szóhasználat, a megjelenítés 

közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ). 

 Nem irodalmi és szépirodalmi 

szövegek stílusának 

összehasonlítása. 

 Nem irodalmi és szépirodalmi 

szövegek stílushatásának komplex 

értékelése. 

 A tudományos és a szakmai 

stílus sajátosságai. 

 A stílus és norma koronkénti 

változatai – néhány példa 

bemutatásával. 
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2. IRODALOM 

2.1. Szerzők, művek 
 

A SzerzŊk, művek (2.1). szempontjaiból összeállított tételekben megjelenhetnek különbözŊ korok, 

szerzŊk, művek az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai szerint. 

 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. KötelezŊ szerzŊk 

 

SZERZŉK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

 Ady Endre 

 Arany János  

 Babits Mihály 

 József Attila  

 Kosztolányi 

Dezső 

 Petőfi Sándor 

 

 A főbb művek szövegismereten 

alapuló értelmezése, kapcsolatok a 

művek között (pl. témák, műfajok, 
kifejezésmód, jellemző motívumok), a 

művek elhelyezése az életműben, az 

adott korszakban.  

 Az életmű néhány jellemzője 

keretében néhány lírai, illetve 1-3 epikai, 

drámai alkotás bemutatása, értelmezése 

(pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a 

kompozíció, a jellemző motívumok, 
jelentésrétegek, világlátás alapján.) 
 Műrészletek értelmezése. 

 Memoriterek szöveghű és kifejező 

előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani vagy 

társadalmi vonatkozása. 

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei. 

 Kronológiai és topográfiai 

tájékozottság, a szerzők jellegzetes 

regionális, kulturális kötődései, a 

pályakép főbb jellemzői.  

 A pályaszakaszokat jellemző 

főbb témák, kérdésfeltevések. 

 A pályaképre ható irányzatok és 

szellemi kötődések, világirodalmi 

párhuzamok. 

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok. 

 A művek hatása, fogadtatása 

egy-két példa alapján. 

 A szerző utóélete, helye és 

hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani, 

társadalmi, továbbá gondolati, 

filozófiai, esztétikai vonatkozása. 

 Különféle kritikák, 

interpretációk. 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzŊk 

 

SZERZŉK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

 Balassi Bálint 

 Berzsenyi Dániel  

 Csokonai Vitéz 

Mihály  

 Illyés Gyula 

 Jókai Mór  

 Karinthy Frigyes  

 Kassák Lajos  

 Kertész Imre  

 Kölcsey Ferenc  

 Krúdy Gyula 

 Az életmű néhány jellemzője 

keretében néhány lírai, illetve 1-3 

epikai, drámai alkotás bemutatása, 

értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a 
műfaj, a kompozíció, a jellemző 
motívumok, jelentésrétegek, 
világlátás alapján).  

 A világlátás és a kifejezésmód 

sajátosságainak bemutatása egy-két 

mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei. 

 Kronológiai és topográfiai 

tájékozottság, a szerzők jellegzetes 

regionális, kulturális kötődései, a 

pályakép főbb jellemzői.  

 A pályaszakaszokat jellemző 

főbb témák, kérdésfeltevések. 

 A pályaképre ható irányzatok és 

szellemi kötődések, világirodalmi 

párhuzamok. 
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 Márai Sándor  

 Mikszáth Kálmán 

 Móricz Zsigmond 

 Nagy László 

 Nemes Nagy Ágnes 

 Németh László  

 Ottlik Géza 

 Örkény István 

 Pilinszky János  

 Radnóti Miklós  

 Szabó Lőrinc 

 Szilágyi Domokos 

 Vörösmarty Mihály 

 Weöres Sándor  

 Zrínyi Miklós 

 

A fenti lista bővíthető 

legfeljebb két, a 

fentiekhez hasonló 

jelentőségű szerzővel, 

vagy egy szerzővel a 

közelmúlt vagy a 

jelenkor irodalmából.  

 Memoriterek szöveghű és 

kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése. 

A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani 

vagy társadalmi vonatkozása. 

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok. 

 A művek hatása, fogadtatása 

egy-két példa alapján. 

 A szerző utóélete, helye és 

hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban. 

 Különféle kritikák, 

interpretációk. 

 Tájékozottság a korszakban, a 

kortársak között (pl. Berzsenyi és 
Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey; 
Jókai és kora), az irodalmi 

hagyományban (pl. az antik 
hagyomány Berzsenyi, Kosztolányi, 
Radnóti költészetében). 
 Műfaji, kifejezésmódbeli, 

tematikai sajátosságok a korszak 

szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani, 

társadalmi, továbbá gondolati, 

filozófiai, esztétikai vonatkozása. 

 A művek fogadtatása, hatása, 

utóélete az irodalmi-kulturális 

hagyományban egy-egy példával. 

 

 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzŊk 

 

MŰVEK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Kortárs műalkotás: a 

mindenkori vizsga 

előtti utolsó harminc 

évben keletkezett (írt, 

bemutatott, megjelent) 

irodalmi alkotás. 

 

 Legalább egy szerző néhány lírai, 

drámai, illetve epikai művének 

értelmezése az utolsó harminc évből.  

 A világlátás és a kifejezésmód 

sajátosságainak bemutatása egy-két 

mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

  Memoriterek szöveghű és 

kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani 

vagy társadalmi vonatkozása. 

 Nyomtatott szöveg, digitális 

közlés. 

 Tájékozódás a kortárs irodalmi 

nyilvánosságban (pl. antológiák, 
irodalmi ismeretterjesztés, 
könyvhét). 
 A művek hatása, fogadtatása – 

egy-két példa alapján, különféle 

kritikák, interpretációk. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani, 

társadalmi, továbbá gondolati, 

filozófiai, esztétikai vonatkozása. 
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4. témakör: Művek a világirodalomból 

 

SZERZŉK / 

MŰVEK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Választható korok és 

művek a 

világirodalomból  

 

 Az európai irodalom alapvető 

hagyományai: az antikvitás és a 

Biblia (pl. műfajok, témák, 
motívumok, hőstípusok). 

 További választható korszakok: a 

romantika, a realizmus, a 

századfordulós modernség a 

szimbolizmustól az avantgárdig, a 

20. század. 

 A korszak jellemzőinek és egy-

két kiemelkedő alkotásának 

bemutatása.  

 A világlátás és a kifejezésmód 

sajátosságainak bemutatása egy-két 

mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, gondolati, 

filozófiai vonatkozása. 

 További választható korszakok: 

a középkor, a reneszánsz, a 

felvilágosodás, avantgárd és a 20. 

század első fele, a 20. század 

második fele és kortárs 

világirodalom.  

 A korszak jellemzőinek és egy-

két kiemelkedő képviselőjének 

vagy alkotásának bemutatása.  

 Művek értelmezése a korszak 

szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is 

(pl. műfaji sajátosságok, a téma, a 
kompozíció összefüggései, a 
lehetséges és szükséges 
stíluskorszakbeli, stílustörténeti 
vonatkozások). 

 

5. témakör: Színház és dráma 

 

SZERZŉK / 

MŰVEK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

 Szophoklész egy 

műve 

 Shakespeare egy 

műve 

 Molière egy műve 

 Katona József: 

Bánk bán  

 Madách Imre: Az 
ember tragédiája 

 Egy 19. századi 

dráma: Ibsen, Csehov 

 Örkény István egy 

drámája 

 Egy 20. századi 

magyar dráma 

 A világlátás és a kifejezésmód 

sajátosságainak bemutatása a dráma 

lényegre törő értelmezésével. 

 Drámarészletek értelmezése.  

 Színház és dráma az adott mű 

korában. 

 A művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani 

vagy társadalmi vonatkozása. 

 

 Vörösmarty Mihály: Csongor és 
Tünde 
 Az epikus dráma. Az abszurd 

dráma. 

 Egy 20-21. századi magyar 

dráma. 

 Az adott mű színpadi előadása 

mint az interpretáció eszköze (pl. 
színpadi megjelenítések 
összehasonlítása). 

 Memoriter szöveghű és kifejező 

előadása. 

 A művekben felvetett kérdések 

néhány etikai, történeti, lélektani, 

társadalmi, továbbá gondolati, 

filozófiai, esztétikai vonatkozása. 

 

 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

 

SZERZŉK / 

MŰVEK / 

JELENSÉGEK / 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 
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MŰFAJOK 

Egy jelenség vagy 

szerző vagy műfaj 

vagy műalkotás 

elemzése vagy 

bemutatása a 

lehetséges témák 

egyikéből.  

 

 

 

 A népköltészet. 

 Az irodalom filmen, televízióban, 

dalszövegben, a virtuális valóságban: 

az adaptáció (pl. irodalom filmen, 
rajzfilmen, rádióban, televízióban, 
digitális közlésben). 

 A gyermek- és ifjúsági irodalom. 

 A szórakoztató irodalom 

vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. 
sematizált hőstípusok, élethelyzetek, 
értékvilág, kalandosság, csattanó, 
szójáték). 

 Egy-két tipikus műfaj 

jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz, 
detektívregény, kalandregény, 
képregény, tudományos fantasztikus 
irodalom, humoros és erotikus 
irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc, 
reklámvers). 

 A virtuális tér műfajai: fanfiction, 

komment, blog stb. 

 Mítosz, mese és kultusz. Film- és 

könyvsikerek, divatjelenségek 

korunk kultúrájában (pl. A Gyűrűk 
Ura, Bridget Jones naplója). 

 Az olvasmányok iránti 

tömegszükséglet és a művészi 

színvonal / minőség összefüggései. 

 „Magas” (elit) művészet és a 

tömegkultúra viszonyának 

problémája egy korszakban. 

 Könyvnyomtatás, sajtó, 

irodalom (pl. a folytatásos regény 
jelentősége és példái). 
 Egy-egy jellemző nézet az 

irodalomolvasás szellemi, lelki 

motivációiról.  

 Az irodalom felhasználása, 

praktikus használata (pl. gyógyító 
használata: olvasásterápia; 
alkalmi költészet: köszöntők, 
ünnepi versek). 

 Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai (pl. könyvismertetés, 
ajánlás, kritika, CD-ROM, 
internetes könyvkínálat). 

 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

 

SZERZŉK / 

MŰVEK / 

JELENSÉGEK / 

INTÉZMÉNYEK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Egy szerző vagy 

műalkotás vagy 

jelenség vagy 

intézmény bemutatása 

vagy elemzése a 

lehetséges témák 

egyikéből.  

 

Csak középszinten:  

Regionális jelenségek, valamint a 

határon túli irodalom 
 

 Az adott régió, a tájegység, a 

település múltbeli és jelenkori 

kulturális, irodalmi 

hagyományainak bemutatása (pl. 
nemzetiségi, etnikai kisebbségek 
irodalma, alkotások a 
kisebbségekről; folklór, 
művelődéstörténeti vonatkozások; 
múzeum, színház, civil társaságok). 

 A tájhoz, a régióhoz, a 

településhez kötődő szerzők; tájak, 

régiók, társadalmi problémák 

irodalmi alkotásokban való 

Csak emelt szinten:  

Interkulturális jelenségek, 

valamint a határon túli irodalom 
 

 Interkulturális jelenségek, eltérő 

szöveghagyományok. 

 Posztmodern jelenségek a mai 

kultúrában. 

 Szerzők, művek a határon túli 

magyar irodalomból. 
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megjelenítése. 

 Szerzők, művek a határon túli 

magyar irodalomból.  

 

 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 
 

Az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai különbözŊ korokból és szerzŊktŊl származó 

műveket is kérhetnek a Szerzők, művek (2.1.) megengedett témaköreiben. 

 

Témák Vizsgaszint 

Középszint Emelt szint 

Témák, motívumok 

 

 Szépirodalmi alkotások 

gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek 

összevetése. 

 Az olvasott művekben 

motívum, téma változatainak 

felismerése, értelmezése (pl. hegy, 
kert, sziget, alászállás, 
felemelkedés, nemzedékek, család, 
felnőtté válás, beavatás; ember és 
természet, mikro- és makro-
kozmosz, felnőtt-gyermek, férfi-nő, 
bűn és bűnhődés, vándorlás, 
kaland, falusi és nagyvárosi 
életformák; a háború élménye, a 
holokauszt, a lágerek világa, a  
diktatúrák, az elidegenedés stb.). 

 Műveket összekötő 

motivikus összefüggések (pl. 
hasonlóságok, 
párhuzamosságok, nyilvánvaló 
utalások) elismerése, 

szerepének, jelentésének 

megfogalmazása. 

 Néhány téma, motívum, 

toposz, archetípus 

hosszmetszetszerű feltárása 

érvekkel, példákkal. 

 Egy-egy szépirodalmi mű 

motívumai továbbélésének 

bemutatása példákkal. 

 Az intertextualitás egy-egy 

példájának bemutatása 

elsősorban a posztmodern 

irodalmából. 

Műfajok, poétika 

 

 A műnemek és műfajok 

felismerése.  

 Alapvető versformák 

felismerése.  

 Poétikai fogalmak alkalmazása 

művek bemutatásában, 

értelmezésében. 

 Azonos műfajú alkotások 

összehasonlítása. 

 

 Különböző korokban 

keletkezett, azonos műfajú 

alkotások poétikai szempontú 

összevetése, történeti 

változásának vizsgálata. 

 Műfajteremtő művek, egy-

egy magyar és világirodalmi 

példa bemutatása. 

 Egy-egy műfaj, poétikai 

sajátosság változása hosszabb-

rövidebb történeti folyamatban 

(pl. elégiák a magyar 
irodalomban; epigrammák 
Kazinczytól Illyésig, a 
meseforma változatai, az antik 
és a shakespeare-i tragédia; 
regényformák, regénytípusok; a 
posztmodern irodalom poétikai 
jellemzői). 

Korszakok, stílustörténet   A kifejezésmód és világlátás  
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változása a különböző 

korszakokban a középkortól 

napjainkig. 

Irodalomtörténet  Az irodalom, az irodalmiság

történetileg változó 

hagyományának bemutatása 

néhány példával. 

 A magyar irodalomtörténet /

művelődéstörténet főbb 

korszakainak néhány 

jellemzője. 

 Azonosság és változás az

irodalomban (pl. a 
kifejezésmódok, a témák, a 
hőstípusok változásai; 
irányzatok, programok).
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MATEMATIKA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: 

- középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell megkövetelni, 

ami elsősorban a matematikai fogalmak, tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és alkalmazását jelenti; 

- az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott követelmények 

körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen túlmenően az emelt szint 

követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban 

matematikát használó, illetve tanuló diákok felkészítése történik. 

A) KOMPETENCIÁK 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

- A vizsgázó legyen képes adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szükség esetén matematikai 

modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a kapott eredményeket értelmezni. 

- Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelentések igazságtartalmát 

megállapítani. 

- Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között. 

- A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz fogalmát, illetve a 

halmazműveleteket. 

- Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, és legyen képes ennek segítségével 

gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására. 

- Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen képes további 

felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más tudományágakban. 

- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében. 

Számelmélet, algebra 

- A vizsgázó legyen képes betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szükségességét, tudja azokat 

kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”. 

- Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai, grafikus, közelítő). 

- Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket, egyenlőtlenségeket, 

egyenlőtlenség-rendszereket. 

- Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e. 

- Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat igénylő feladatok 

megoldásában is. 

Függvények, az analízis elemei 

- A vizsgázó legyen képes a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű megjelenítésére, ezek 

elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható lefolyására. 

- Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezésére. Értse, hogy a 

függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, 

tudja elemezni a halmazok közötti kapcsolatokat. 

- Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a pozitív egész számok 

halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani sorozatot. 

- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más szaktudományokban is (pl. 

fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet 

számolni. 
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Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

- A vizsgázó tudjon síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a háromdimenziós 

valóságot - alkalmas síkmetszetekkel - két dimenzióban vizsgálni. 

- Vegye észre a szimmetriákat és az arányokat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák megfogalmazásában, 

bizonyításokban, számításokban kihasználni. 

- Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni. 

- Tudjon hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot mérni és számolni, legyen tisztában a mérési pontosság 

fogalmával. 

- Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban. 

- Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

- A vizsgázó értse a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét. 

- Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges formáit, és legyen jártas a 

kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző statisztikai mutatókkal való jellemzésében. 

- Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni és a valószínűségi 

modellben számításokat végezni. 

- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban. 
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B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell 

elképzelni, hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében 

megjelenik minden további témakörben is. 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 1.1 Halmazok Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a 

halmaz elemének fogalmát. 

Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres 

halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz. 

  

 1.1.1 Halmazműveletek Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő műveleteket: unió, metszet, különbség.  

Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb 

ponthalmazokat. 

Ismerje és alkalmazza a de Morgan azonosságokat.  

 1.1.2 Számosság, 

részhalmazok 

Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát. Tudja alkalmazni a logikai szita módszerét egyszerűbb esetekben. 

Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és nem 

megszámlálhatóan végtelen halmazra. 

Ismerje a megszámlálhatóan végtelen halmaz definícióját. 

Bizonyítsa egyszerűbb esetekben, hogy egy halmaz számossága 

megszámlálhatóan végtelen. 

 1.2 Matematikai logika Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. 

Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet. 

Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja 

használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel. 

Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások 

igazságértékét megállapítani. 

Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket. 

  

 1.2.1 Fogalmak, tételek és 

bizonyítások a 

matematikában 

Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni.  

Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az 

elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát. 

Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy hamis. 

Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát mondani 

alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv, teljes 

indukció. 

Tudja megfogalmazni konkrét esetekben tételek megfordítását. 
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 1.3 Kombinatorika Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb 

kombinatorikai feladatokat megoldani. 

Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek 

segítségével is. 

Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat. 

Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és 

ismétléssel), variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk 

(ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket. 

Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt. 

Ismerje a Pascal-háromszöget és alapvető tulajdonságait. 

 1.4 Gráfok Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat 

megoldani gráfok segítségével. 

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám, 

teljes gráf. 

Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti 

összefüggést. 

Definiálja a következő fogalmakat: többszörös él, hurokél, út, kör, 

összefüggő gráf, egyszerű gráf, fa. 

Ismerje a fa pontjai és élei száma közötti összefüggést. 

2. Számelmélet, algebra 

Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, algebrai struktúrával 

rendelkeznek, ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk formálisan azonos módon történik. (Például különböző 

témakörökből vett másodfokú egyenletre vezető feladatok.) 

 Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a számfogalom 

bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a permanencia-elv fontosságának felismeréséhez. 

  

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 2.1 Alapműveletek Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni 

(zsebszámológéppel is). 

Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti 

azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás). 

  

 2.2 A természetes számok 

halmaza, számelméleti 

ismeretek 

Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat 

(osztó, többszörös, prímszám, összetett szám). 

Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott 

számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét 

kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) 

feladatok megoldásában alkalmazni.  

Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat. 

Tudja megfogalmazni a számelmélet alaptételét. 

Bizonyítsa, hogy végtelen sok prímszám van. 

 2.2.1 Oszthatóság Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra 

vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági 

feladatokat megoldani. 

Tudjon összetett oszthatósági feladatokat megoldani.  

Tudja meghatározni természetes számok pozitív osztóinak számát. 
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 2.2.2 Számrendszerek Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú 

számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot. 

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből n alapú (n < 9) 

számrendszerbe és viszont. 

Tudjon n alapú (n < 9) számrendszerben felírt számokat összeadni és 

kivonni. 

 2.3 Racionális és 

irracionális számok 

Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek 

kapcsolatát a tizedestörtekkel. 
Adott n (𝑛 ∈ 𝑵) esetén tudja eldönteni, hogy √𝑛 irracionális szám-e. 

Bizonyítsa, hogy √2 irracionális szám. 

Tudja meghatározni tizedestört alakban megadott racionális szám 

közönséges tört alakját. 

 2.4 Valós számok Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós 

számok és a számegyenes kapcsolatát.  

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. 

Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését. 

Ismerje az abszolútérték definícióját. 

Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a 

normálalakkal. 

Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni. 

Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon. 

 2.5 Hatvány, gyök, 

logaritmus 

Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén. Ismerje a permanencia elvet. 

Tudja szemléletesen értelmezni az irracionális kitevőjű hatványt. 

  Ismerje és használja a hatványozás azonosságait. Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. 

  Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. 

Definiálja és használja az n a fogalmát. 

Bizonyítsa a négyzetgyökvonás azonosságait. 

Ismerje és alkalmazza a gyökvonás azonosságait. 

   

Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus 

fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.  

Tudjon áttérni más alapú logaritmusra. 

 

Bizonyítsa a szorzat, a hányados és a hatvány logaritmusára 

vonatkozó azonosságokat. 

Bizonyítsa a más alapú logaritmusra való áttérés szabályát. 

 2.6 Betűkifejezések   Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját. 

 2.6.1 Nevezetes 

azonosságok 

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések 

kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 

(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2. 

Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, 

osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok 

alkalmazása). 

Tudja alkalmazni feladatokban az an - bn, illetve az a2n+1 + b2n+1 

kifejezés szorzattá alakítását.  

 2.7 Arányosság Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus 

ábrázolásukat. 

Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát. 

  

 2.7.1 Százalékszámítás Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát. 
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 2.8 Egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-rendszerek 

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. 

Alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: 

mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások, 

következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen 

bevezetése, értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata. 

Tudja meghatározni szöveges feladatban szereplő változók 

értelmezési tartományát és a feladat eredményét összevetni a feladat 

szövegével. 

  

 2.8.1 Algebrai egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok 

megoldásában. 

  

 Elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú, 

kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani. 

Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldani.  

Tudjon elsőfokú, háromismeretlenes egyenletrendszereket 

megoldani. 

 Másodfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. 

Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a 

diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti 

összefüggést.  

Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.  

Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét.  

Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot.  

Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges 

feladatokat megoldani.  

Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani. 

Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét. 

 

Igazolja és alkalmazza a gyökök és együtthatók közötti 

összefüggéseket. 

Tudjon másodfokú paraméteres egyenleteket megoldani. 

 Magasabb fokú 

egyenletek 

Tudjon egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenleteket 

megoldani. 

Tudjon másodfokúra visszavezethető egyenletrendszereket 

megoldani. 

 

Tudjon értelmezési tartomány, illetve értékkészlet-vizsgálattal, 

valamint szorzattá alakítással megoldható összetett feladatokat 

megoldani. 

 

Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenleteket megoldani. 

 Négyzetgyökös 

egyenletek 
Tudjon √𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐𝑥 + 𝑑 típusú egyenleteket megoldani. 

  

 2.8.2 Nem algebrai 

egyenletek 

    

 Abszolútértékes 

egyenletek 

Tudjon | ax + b| = cx + d típusú egyenleteket megoldani.  Tudjon összetett abszolútértékes egyenleteket algebrai úton 

megoldani. 
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 Exponenciális és 

logaritmusos 

egyenletek 

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani. 

Tudjon összetett egyenleteket, egyenletrendszereket megoldani. 

 Trigonometrikus 

egyenletek 

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani. 

Tudjon másodfokúra visszavezethető és a 4.5 pontban szereplő 

azonosságok alkalmazásával megoldható egyenleteket megoldani. 

 2.8.3 Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenségrendszerek 

Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes 

egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket 

megoldani. 

Tudjon összetett egyenlőtlenségeket és egyenlőtlenség-rendszereket 

megoldani. 

Tudjon egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális, 

logaritmusos és trigonometrikus 

egyenlőtlenségeket megoldani. 

 2.9 Középértékek, 

egyenlőtlenségek 

Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének 

fogalmát, kapcsolatát, használatát. 

Ismerje n szám számított középértékeit (számtani, mértani, 

négyzetes, harmonikus), valamint a nagyságrendi viszonyaikra 

vonatkozó tételeket. 

Bizonyítsa, hogy 
𝑎+𝑏

2
≥ √𝑎𝑏, ha a, b ∈ R

+
. 

Tudjon megoldani feladatokat számtani és mértani közép 

közötti összefüggés alapján.  

3. Függvények, az analízis elemei 

A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma matematikai 

megoldása három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat megoldása a modellen belül, és az eredmény értelmezése. Fontos terület a 

függvényábrázolás alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában.  

  

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 3.1 A függvény Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani 

alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, 

helyettesítési érték, értékkészlet). 

Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. 

Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. 

Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és 

alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál. 

Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezését (pl. 

az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai 

transzformációk esetében). 

Ismerje a függvénytani alapfogalmak pontos definícióját. 

Ismerje és alkalmazza a függvények összegének, különbségének, 

szorzatának és hányadosának a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a 

függvények megszorításának (leszűkítésének) és kiterjesztésének 

fogalmát. 

  

  

  

  

Ismerje és alkalmazza az inverzfüggvény fogalmát.  

  

Ismerje az összetett függvény fogalmát, képzésének módját. 
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 3.2 Egyváltozós valós 

függvények 

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel 

megadott függvényeket: 

x ↦ ax + b , x ↦ x2 , x ↦ x3 , x ↦ ax2 + bx + c , x ↦ √𝑥 , 

x ↦ |x| , x ↦ 
𝑎

𝑥
 

x ↦ sin x , x ↦ cos x , x ↦ tg x , 

x ↦ ax , x ↦ loga x . 

Ismerje és tudja ábrázolni az x ↦ xn (n∈N
+

) függvényt. 

  

Tudjon a középszinten felsorolt függvényekből összetett 

függvényeket képezni. 

 3.2.1 A függvények 

grafikonja, 

függvénytranszformációk 

Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve 

adatokat leolvasni a grafikonról. 

  

  Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket 

függvénytranszformációk segítségével ábrázolni: 

f(x) + c,  f(x+c),  c·f(x). 

Tudja ábrázolni az alapvető függvények (3.2) transzformáltjainak 

grafikonját (c·f(ax + b) + d). 

 3.2.2 A függvények 

jellemzése 

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) 

értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, 

paritás szempontjából. 

Tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából. 

Tudja meghatározni a függvények tulajdonságait az alapfüggvények 

ismeretében, transzformációk segítségével. 

Használja a konvexitás és konkavitás fogalmát a függvények 

jellemzésére. 

Tudjon másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatokat 

megoldani. 

 3.3 Sorozatok Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző 

megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció). 

Tudjon sorozatot jellemezni (korlátosság, monotonitás). 

Ismerje a konvergencia szemléletes fogalmát. 

Ismerje és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat 

definícióját. 

Alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens 

sorozatok összegének, különbségének, szorzatának és hányadosának 

határértékére vonatkozó tételeket. 

 3.3.1 Számtani és mértani 

sorozatok 

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok 

témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az 

an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell használni. 

Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó 

összefüggéseket, valamint az összegképleteket. 

 3.3.2 Végtelen mértani sor 

  

Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét. 

 3.3.3 Kamatos kamat, 

járadékszámítás 

Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s 

abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni. 

Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni.  
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 3.4. Az egyváltozós valós 

függvények analízisének 

elemei 

    

 3.4.1 Határérték, 

folytonosság 

  Ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb 

értelemben vett határérték szemléletes fogalmát. Ismerje a 

folytonosság szemléletes fogalmát. 

 3.4.2 Differenciálszámítás 

  

Tudja a differencia- és differenciálhányados definícióját. Alkalmazza 

az összeg-, a különbség-, a konstansszoros, a szorzat- és a 

hányadosfüggvény deriválási szabályait.  

Alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási 

szabályát. 

Tudja bizonyítani, hogy (xn)' = nxn–1 (n∈N esetén). Ismerje a 

trigonometrikus függvények deriváltját.  

Alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására, 

szélsőérték-feladatok megoldására és polinomfüggvények 

vizsgálatára (monotonitás, szélsőérték, konvexitás). 

 3.4.3 Integrálszámítás 

  

Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes 

fogalmát és tulajdonságait. 

Ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény 

fogalmát, a primitív függvény fogalmát, valamint a 

Newton-Leibniz-tételt. 

Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény 

grafikonja alatti területet kiszámolni.  
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben.  

Ennek következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy a geometria oktatása segíti a pontos 

fogalomalkotást, a struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet. 

  

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 4.1 Elemi geometria Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált 

fogalom, bizonyított tétel fogalmát. 

  

 4.1.1 Térelemek 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 A távolságfogalom 

segítségével definiált 

ponthalmazok 

Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát. 

Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes 

szögpárokat. 

Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és 

sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két 

egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó 

meghatározásokat. 

  

Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.  

Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban. 

  

  

  

Tudja kitérő egyenesek távolságát és hajlásszögét meghatározni. 

  

  

  

  

Ismerje a parabola fogalmát. 

 4.2 Geometriai 

transzformációk 

  Ismerje a geometriai transzformációk és a függvények kapcsolatát. 

 4.2.1 Egybevágósági 

transzformációk 

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes 

tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, 

tulajdonságaikat. 

Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat. 

Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. 

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

egybevágósági alapeseteit. 

Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok 

szimmetriáit. 

Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk 

definícióit, a síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a 

sokszögek egybevágóságának feltételét. 

Tudja alkalmazni a pont körüli forgatást. 

  

  

  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a térbeli egybevágósági 

transzformációkat.  
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 4.2.2 Hasonlósági 

transzformációk 

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását, 

tulajdonságait. 

Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, 

gyakorlati feladatokban. 

Tudjon szakaszt adott arányban felosztani. 

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági 

alapeseteit. 

Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát. 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének 

arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról 

szóló tételeket. 

Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját. 

  

  

Ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel 

megfordítását és a párhuzamos szelőszakaszok tételét.  

Bizonyítsa és alkalmazza a belső szögfelező tételt. 

 4.2.3 Egyéb 

transzformációk 

    

 Merőleges vetítés   Ismerje és alkalmazza feladatokban a merőleges vetítést. 

 4.3 Síkbeli és térbeli 

alakzatok 

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok 

szerint. 

  

 4.3.1 Síkbeli alakzatok     

 Háromszögek Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. 

Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek 

oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség, 

belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben 

nagyobb szög van).  

Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. 

  

  Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve 

beírt kör). 

Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 

vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja, magasságpont, 

súlypont, középvonal tulajdonságai). 

  

Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.  

Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt. 

Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását.  

Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. 

 Négyszögek Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban. 

Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban. 

Bizonyítsa a húrnégyszögek és az érintőnégyszögek tételét, ismerje a 

tételek megfordítását. Ismereteit alkalmazza feladatok megoldásában. 

 Sokszögek Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső 

és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos 

sokszögek definícióját. 

Bizonyítsa a konvex sokszög átlóinak számára, valamint a belső és 

külső szögösszegre vonatkozó tételeket. 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

11



 Kör Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 

Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba 

húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő 

hosszúak. 

Tudjon szöget mérni fokban és radiánban. 

Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a 

körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével. 

Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok 

egyenlő hosszúak. 

  

  

Bizonyítsa és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti 

szögek tételét és a kerületi szögek tételét.  

Ismerje és használja a látókör fogalmát. 

  Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását. Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását. 

Ismerje és alkalmazza a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok 

tételét. 

 4.3.2 Térbeli alakzatok Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban. 

  

 4.4 Vektorok síkban és 

térben 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket: 

- vektor fogalma, abszolútértéke, 

- nullvektor, ellentett vektor, 

- vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa, 

- vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok, 

- vektor felbontása összetevőkre. 

Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait. 

  

  Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket: 

- vektor koordinátái, 

- a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái, 

- vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának 

koordinátái, 

- skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból. 

Tudja koordinátáikkal adott vektorok hajlásszögét meghatározni. 

Ismerje az egyértelmű vektorfelbontás tételét. 

  

  

  

Bizonyítsa a skalárszorzat koordinátákból való kiszámítására 

vonatkozó tételt. 

 4.5 Trigonometria Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög 

oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban. 

Tudja a szögfüggvények általános definícióját.  

Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó 

alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög 

szögfüggvénye, sin2α + cos2α = 1, 

tg 𝛼 =  
sin 𝛼

cos 𝛼
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  Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) 

szögfüggvényeit. 

  

  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt. 

Függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egyszerű 

feladatokban az addíciós összefüggéseket (sin(α + β), cos(α + β),  

tg(α + β) , sin2α, cos2α, tg2α). 

  

Bizonyítsa a szinusz- és a koszinusztételt. 

 4.6 Koordinátageometria Tudja kiszámítani 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ vektor koordinátáit, abszolútértékét.   

 4.6.1 Pontok, vektorok Tudja kiszámítani két pont távolságát. 

Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak 

koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban. 

Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza ezt 

feladatokban. 

Igazolja a szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak 

kiszámítására vonatkozó összefüggéseket.  

Tudja kiszámítani szakasz n: m arányú osztópontjának koordinátáit. 

Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó 

összefüggést.  

 4.6.2 Egyenes Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek 

egyenletét. 

Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit. 

Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének 

koordinátageometriai feltételeit. 

  

Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat 

koordinátageometriai eszközökkel. 

Tudja levezetni az egyenes egyenletét a síkban különböző kiindulási 

adatokból. 

Tudja síkbeli egyenesek hajlásszögét meghatározni. 

 4.6.3 Kör Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét. 

Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör 

középpontját és sugarát. 

Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját. 

Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét. 

Tudja levezetni a kör egyenletét. 

Ismerje a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát. 

Tudja meghatározni két kör kölcsönös helyzetét, metszéspontjait. 

Tudja felírni külső pontból húzott érintő egyenletét. 

 4.6.4 Parabola   Tudja levezetni a parabola x2 = 2py alakú egyenletét. 

Tudjon feladatokat megoldani a koordinátatengelyekkel párhuzamos 

tengelyű parabolákkal. 

 4.7 Kerület, terület Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát.  

Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból: 

Bizonyítsa a háromszög területének kiszámítására használt 

képleteket, továbbá ismerje és alkalmazza az alábbi összefüggéseket: 

  
t = 

𝑎 · 𝑚

2
=

𝑎𝑏 · sin𝛾

2
 

𝑡 = 𝑠𝑟 (bizonyítással), 

  𝑡 =  √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐). 

  Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek, 

továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét. 

Bizonyítsa nevezetes négyszögek és szabályos sokszögek 

területképleteit. 

 4.8 Felszín, térfogat Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. 

Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, 

csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben. 

Bizonyítsa a csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletét.  
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5. Valószínűség-számítás, statisztika 

A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a 

közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban 

olyan tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi 

gondolkodásnak, döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása semmiképpen sem kerülhető meg. 

Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes részeiről is 

számot kell adni. 

  

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 5.1 Leíró statisztika Tudjon adott adathalmazt szemléltetni.   

 5.1.1 Statisztikai adatok 

gyűjtése, rendszerezése, 

különböző ábrázolásai 

Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott 

adatokat feldolgozni. 

Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát. 

Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.  

Tudjon adott diagramról információt kiolvasni. 

Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, 

gyakorisági diagram, relatív gyakoriság. 

  

 5.1.2 Nagy adathalmazok 

jellemzői, statisztikai 

mutatók 

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott 

számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés, 

szórás. 

Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát. 

Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció 

alkalmazásával vagy számológéppel. 

Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók 

segítségével. 

  

 5.2 A valószínűség-számítás 

elemei 

Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák 

esetén. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja 

meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét. 

Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a 

valószínűség között. 

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események 

egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége, 

feltételes valószínűség, függetlenség, függőség. 

Ismerje és alkalmazza a geometriai valószínűség modelljét. 

  

Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel esetén. 

Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét. 

Tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a 

hipergeometriai eloszlást (visszatevés nélküli modell). Tudjon ezek 

alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani. 

Ismerje és tudja kiszámítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és 

a binomiális eloszlás esetén. 
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TÖRTÉNELEM 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A) KOMPETENCIÁK

1. Ismeretszerzés, források használata
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 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

  

1.1. 

Releváns információk 

gyűjtése történelmi 

forrásokból (tárgyi, írásos 

stb.), következtetések 

megfogalmazása, a források 

értelmezése 
 

 

- Legyen képes információkat gyűjteni a forrásból megadott 

szempontok szerint, összevetni az információkat ismereteivel, az 

eltéréseket megfogalmazni és indokolni. 

- Tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó kérdésekre 

válaszolni szöveges forrás, képi forrás, statisztikai táblázat, 
diagram, grafikon, térkép, térképvázlat, ábra alapján. 

- Legyen képes képi forrásokat saját szavaival leírni, ismereteivel 

összevetni és a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerint 

csoportosítani. 

- Tudja értelmezni a szöveges forrásokat megadott szempontok 

szerint, és tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó 

következtetéseket megfogalmazni. 

  

- Tudja csoportosítani, típusuk alapján meghatározni az írásos 

forrásokat, és bemutatni jellemzőiket konkrét példák alapján. 

- Legyen képes megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi 

elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat a forrás elemzése és 

értelmezése során. 

 

 

1.2. 

Tanult ismeretek felidézése, 

azonosítása forrás alapján 

 

- Legyen képes felismerni és megnevezni eseményeket, 

személyeket, fogalmakat, földrajzi helyeket, korszakokat, 

korstílusokat szöveges forrás alapján. 

- Legyen képes azonosítani személyeket, fogalmakat, kulturális 

emlékeket, korszakokat, korstílusokat, illetve ezek jellemzőit 

jellemző kép alapján, folyamatokat térképvázlatok alapján, 

jelenségeket, folyamatokat ábra alapján. 

- Legyen képes azonosítani a térképes ábrázolás fontosabb 

sajátosságait. 

- Legyen képes kiegészíteni szöveges forrást a hiányzó 

információval. 

  

- Legyen képes kiegészíteni szemléltető ábrát, térképvázlatot, 
táblázatot, grafikont, diagramot a hiányzó információval. 

  

1.3. Különböző típusú 

forrásokból származó 

információk összevetése 
 

 

- Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi forrás 

közti tartalmi és formai különbségeket. 
 

 

- Legyen képes összevetni két azonos tárgyú nem szöveges, 

illetve különböző típusú forrásban megjelenő információkat, 

álláspontokat. 

- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni a források tartalmi és 

formai különbözőségének okáról. 
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1.4. 

Forráskritika alkalmazása 

 

- Legyen képes felismerni szöveges források szerzőjének szándékát, 

azonosítani nézőpontját. 

- Legyen képes érveket, bizonyítékot gyűjteni egy forrás 

hitelességének megállapításához más forrás segítségével. 

 

- Legyen képes feltárni a forrás keletkezésének körülményeit. 

- Legyen képes megállapítani a forrás hitelességét ismeretei 

alapján. 

 

1.5. 

Folyamatok és történelmi 

jelenségek, történelmi 

személyiségek 

bemutatása/értelmezése, 

értékelése források alapján 

 

- Legyen képes értelmezni jelenségeket, szöveges források, képi 
ábrázolások, statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák 

alapján, folyamatokat bemutatni térképvázlatok alapján. 

- Legyen képes bemutatni történelmi mozgásokat térképek 

segítségével. 

- Tudjon felhasználni képzőművészeti alkotásokat egy-egy 

történelmi korszak sajátosságainak bemutatásához. 

- Legyen képes kiválasztani több forrás közül azt, amelyik alkalmas 

egy történelmi állítás, feltételezés, vélemény indoklására vagy 

cáfolására. 

- Legyen képes kiválogatni a rendelkezésre álló forrásokat megadott 

kérdés alapján. 

 

- Hozzon példát arra, hogy a történelem sorsfordító 

eseményeinek eltérő értékelései léteznek. 

- Legyen képes kifejteni megadott források alapján, hogy azok 

hogyan tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését. 

- Legyen képes megfogalmazni az események, jelenségek 

többféle megítélése közötti különbségeket, és azok lehetséges 

okaira vonatkozó feltételezéseket. 

 
2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

  

2.1. 

Fontosabb történelmi 

fogalmak felismerése, 

azonosítása, meghatározása 
forrás alapján, történelmi 

fogalmak helyes használata 

  

- Legyen képes felismerni a fontosabb történelmi fogalmakat 

meghatározás alapján.  

- Legyen képes használni a történelmi szakszókincset. 

  

- Legyen képes forrás alapján meghatározni, történelmi 

jelenségekhez kapcsolni történelmi fogalmakat. 
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2.2. 

Az egy témához vagy korhoz 

kapcsolható fogalmak 

kiválasztása, rendszerezése, 

fogalmak 

jelentésváltozásainak 

ismerete 

 

 

- Legyen képes kiválasztani és megadott szempont szerint 

rendszerezni az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat. 

- Legyen képes megkülönböztetni, összehasonlítani a 

történelmi fogalmak jelentésváltozatait.  

- Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi 

korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e 

különböző jelentéseket források segítségével. 

  

2.3. 

Szövegalkotás megadott 

témában (szóban és írásban) 

  

- Legyen képes kiemelni a lényeges ismereteket egy megadott 

témához. 

- Legyen képes szerkesztett szöveget alkotni kérdések, megadott 

szempontok alapján, megadott források felhasználásával. 

  

 
3. Tájékozódás térben és időben 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

  

3.1. 

Események, folyamatok, 

jelenségek, személyek 

elhelyezése térben és időben 

  

- Legyen képes történelmi régiókhoz kapcsolni, elhelyezni, konkrét 

földrajzi helyhez rendelni eseményeket, jelenségeket, személyeket. 

- Legyen képes térképvázlaton jelölt pontokhoz, területekhez 

rendelni földrajzi helyeket. 

- Legyen képes sorrendbe állítani a fontos történelmi eseményeket. 

- Legyen képes összekapcsolni a történelmi eseményeket 

évszámokkal, nevekkel és helyekkel. 

- Legyen képes bemutatni konkrét eseménysorokat. 

- Legyen képes meghatározni a fontos történelmi események 

időpontját konkrét kronológiai adatokkal. 

  

- Legyen képes azonosítani térképvázlaton jelölt földrajzi 

helyeket. 
- Legyen képes táblázatba rendezni eseményhez vagy 

eseménysorhoz kapcsolódó adatokat. 

  

3.2. 

A nagy történelmi korok és a 

kisebb korszakok 

elnevezésének és 

sorrendjének, valamint 

legfontosabb jellemzőinek 

felismerése és bemutatása. 

  

- Tudja megállapítani a nagy történelmi korok és a kisebb 

korszakok sorrendjét. 

- Tudja kiválasztani a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok 

jellemzőit felsorolásból. 

  

- Legyen képes jellemezni a különböző történelmi korszakokat 

több szempontból.  

- Tudja megadott szempontból korszakokra felbontani az 

egyetemes vagy a magyar történelmet. 
- Példákkal bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle 

korszakhatára is létezhet. 

- Legyen képes analógiákat felismerni több korszakból vett 
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példák alapján. 

  

3.3. 

A földrajzi környezet 

szerepének felismerése és 

bemutatása az egyes 

történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában 

  

- Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi környezet hatással 

volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására. 

  

- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a 

földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában 

játszott szerepéről. 

 

  

3.4. 

A történelmi fejlődés során 

kialakult régiók bemutatása 

térképeken és a történelmi tér 

változásainak ismerete 

  

- Tudja az adott kor történelmi régióit megnevezni történelmi 

térképvázlat alapján, vagy hozzárendelni felsorolt nevekhez. 

- Legyen képes leolvasni a történelmi tér változásait térképről. 

  

- Legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit történelmi 

térképvázlat és más segédlet alapján. 

  

3.5. 

Különbségek és egybeesések 

felismerése, értelmezése a 

világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb 

eseményei között 

  

- Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt 

eseményeiből azokat, amelyek valamilyen összefüggés alapján 

egymáshoz kapcsolhatók. 

- Tudjon kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi 

személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak. 

 
- Tudja felsorolásból kiválasztani a jelentős magyar és 

egyetemes történelmi személyiségek kortársait. 

 

  

3.6. 

Aktuális események 

történelmi előzményeinek 

bemutatása 

  

- Tudja kiválasztani megadott felsorolásból valamely aktuális 

esemény történelmi előzményeit. 

  

- Legyen képes állításokat megfogalmazni valamely jelenkori 

esemény történelmi előzményeivel kapcsolatban. 

 
4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

  

4.1. 

Ok-okozati összefüggések, 

események, folyamatok, 

cselekedetek 

mozgatórugóinak 

rendszerezése, feltárása, 

  

- Legyen képes feltárni az események, folyamatok, cselekedetek 

mozgatórugóit. 

- Legyen képes csoportosítani a felsorolt történelmi okokat, célokat, 

következményeket megadott szempontok szerint. 

- Legyen képes összekapcsolni a felsorolt történelmi tényezők közül 

az okokat és a következményeket. 

  

- Legyen képes feltételezéseket megfogalmazni történelmi 

események okairól, következményeiről és azokat indokolni.  

- Legyen képes megkülönböztetni a különböző típusú okokat, 

következményeket, és felismerni azok eltérő jelentőségét. 

- Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi 

események okairól és következményeiről. 
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bemutatása - Tudjon megfogalmazni egyszerű kérdéseket történelmi események 

okairól és következményeiről. 

- Legyen képes kiválasztani a különböző felsorolt történelmi 

tényezők közül az adott történelmi esemény okait, következményeit. 

- Legyen képes megkülönböztetni történelmi események okait, 

következményeit. 

- Legyen képes összevetni egyes fontosabb történelmi események 

következményeit és a benne részt vevők szándékait. 

- Ismerje fel az események, folyamatok, cselekedetek ok-okozati 

összefüggéseit.  

Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre 

több oka és következménye van. 

- Legyen képes több szempontból feltárni történelmi jelenségek 

okait (társadalmi, gazdasági, politikai, eszmei). 

- Legyen képes összehasonlítani történelmi események okait, 

következményeit és a résztvevők szándékait, és rámutatni a 

közöttük levő összefüggésekre. 

- Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás 

segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit 

élethelyzetük miként befolyásolhatja. 

 

4.2. 

A változás és fejlődés közötti 

különbség értelmezése 

konkrét példákon 

  

- Legyen képes példákat kiválasztani a változás és a fejlődés 

bemutatására. 

- Legyen képes felismerni és bemutatni változást, fejlődést egy 

korszakon belül. 

  

- Értelmezze példák segítségével a változás és a fejlődés közti 

különbséget. 

- Legyen képes felismerni és bemutatni több korszakon átívelő 

változást, fejlődést. 

 

4.3. 

Történelmi analógiák 

megadott szempontok szerinti 

keresése, értelmezése 

 
- Legyen képes összehasonlítani hasonló történelmi eseményeket 

megadott vagy önálló szempontok alapján. 

 

- Legyen képes analógiákat keresni történelmi eseményhez 

megadott szempontok szerint, és választását indokolni. 

 

4.4. 

Hosszabb időtávú történelmi 

változások bemutatása 

 

 

 

- Legyen képes áttekinteni történelmi jelenségek változásait 

hosszabb időtávon. 

- Legyen képes bemutatni egy ország vagy régió történelmét 

hosszabb időtávon keresztül. 

 

4.5. 

Személyek, pártok, csoportok 

szerepének felismerése, 

bemutatása egy történelmi 

esemény alakulásában 

 

- Legyen képes kapcsolatot találni történelmi események és 

szereplők között.  

- Legyen képes bemutatni források segítségével történelmi 

szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét. 

 

- Legyen képes több szempontból bemutatni történelmi 

szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét. 

- Legyen képes értelmezni az ugyanazon eseményeket, 

személyeket többféleképpen, illetve ellentmondásosan bemutató 

állításokat. Legyen képes bemutatni érvekkel alátámasztott 

véleményeket az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és 

személyekről. 

 

4.6. 

 

- Legyen képes problémaközpontúan rendszerezni tanult ismereteit 

 

- Legyen képes megkülönböztetni a történelmi események, 
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Történelmi jelenségek 

problémaközpontú, 

forrásokon alapuló 

rendszerezése, bemutatása 

és a forrásból gyűjtött információkat. 

- Legyen képes problémaközpontúan bemutatni történelmi 

eseményeket és jelenségeket. 

- Legyen képes komplex módon összerendezni, bemutatni, 

magyarázni, értékelni a múltról szóló információkat és a történelmi 

események és változások leírásait egy megadott kérdés szerint. 

összefüggések lényeges és kevésbé lényeges elemeit. 

- Tudjon érveket gyűjteni és bemutatni feltevések mellett és 

ellen, az érveket kritikailag értékelni. 

 

 

4.7. 

Általános szabályok 

alkalmazása konkrét esetekre 

 

- Legyen képes felismerni egy megadott általános szabály 

érvényesülését valamely forrásban megjelenő konkrét esetben. 

- Legyen képes bemutatni az eseményeket, jelenségeket a felismert 

történelmi kontextus figyelembe vételével többféle szempontból, 

többféle forrás alapján.  

- Legyen képes alátámasztani vagy cáfolni egy történelmi kérdésre 

adott válaszát érvekkel és a források vizsgálatán alapuló 

következtetésekkel és bizonyítékokkal. 

 

- Legyen képes besorolni konkrét jelenségeket általános fogalmi 

kategóriákba.   

 

4.8. 

A történelmi kulcsfogalmak 

használata történelmi 

jelenségek bemutatásakor 

 

- Legyen képes megállapítani, hogy egy történelmi jelenség mely 

kulcsfogalmak alapján értelmezhető. 

- Legyen képes történelmi jelenségeket bemutatni kulcsfogalmak 

felhasználásával. 

 

- Legyen képes történelmi jelenségeket értelmezni és értékelni 

történelmi kulcsfogalmak felhasználásával. 

 

 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

 

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú 

történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi 

követelményeivel. 

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem 

kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák. 

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. 

körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek. 
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1. Az ókor és kultúrája 
 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

1.1. Poliszok ókori 

Hellászban 

 Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

1.2. Társadalmi és politikai 

küzdelmek az ókori Rómában 

 Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. 

1.3. Az európai kultúra 

alapjai 

 A görög-római hitvilág. 

 Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.  

 A zsidó vallás fő jellemzői. 

 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

 Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.  

 A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).  

 A kereszténység államvallássá válása. 

 
2. A középkor 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 2.1. Nyugat-Európa a kora 

középkorban 

 A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.  
 Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 

 A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 

 2.2. A középkori egyház  A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 

 Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és 

konfliktusok. 

 A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló 
rendek).  

 2.3. Az érett középkor 

Nyugat- és Közép-Európában 

 A középkori város és a céhes ipar.  A rendi állam kialakulása és működése Angliában és 

Franciaországban. 

 2.4. Az iszlám vallás és az 

Oszmán Birodalom 

 Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.  

 

 Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 

 2.5 A középkor kultúrája  A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.  Művelődés és írásbeliség a középkorban. 

 
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 3.1. A magyar nép története 

az államalapításig 

 A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.  A honfoglaló magyarság életmódja. 

 3.2. Az államalapítás és az 

Az Árpád-házi uralkodók 

kora 

 Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező 

tevékenysége.  

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

 Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán 

idején.  

 Az Aranybulla.  
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 3.3. Az Anjouk és 

Luxemburgi Zsigmond kora 

 A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.  I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.  

 Zsigmond király külpolitikája. 
 3.4. A Hunyadiak  Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  Hunyadi János törökellenes harcai. 

 
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 4.1. A földrajzi felfedezések 

és következményei 

 A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. 

 4.2. Reformáció és katolikus 

megújulás 

 A lutheri és kálvini reformáció.  

 A katolikus megújulás.  

 A barokk stílus jellemzői. 

   

 4.3. Alkotmányosság és 

abszolutizmus a 17-18. 

században 

 Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.  

 

 4.4. A felvilágosodás kora  A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források 

alapján. 

 Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

 4.5. Nagyhatalmi 

konfliktusok a 17-18. 

században 

  Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, 

spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves 

háború). 

 
5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 5.1. Az ország három részre 

szakadása és az országrészek 

berendezkedése 

 A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.  

 A várháborúk (1541-1568). 

 A három országrész berendezkedése. 

 5.2. Az Erdélyi Fejedelemség 

virágkora                                     A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.  
 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  Bethlen Gábor fejedelemsége. 

 5.3. A török kiűzése és a 

Rákóczi-szabadságharc 

 A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.  Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról. 

 

 5.4. Magyarország a 18. 

századi Habsburg 

Birodalomban 

 Demográfiai és etnikai változások a 18. században.  

 Mária Terézia és II. József reformjai. 

  

 5.5. Művelődés, egyházak,   Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon. 
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iskolák 

 
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 6.1. A francia forradalom 

eszméi és a napóleoni 

háborúk 

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.   A napóleoni háborúk fordulópontjai. 
 A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi 

kongresszus nyomán. 

 6.2. A 19. század eszméi és a 

nemzetállami törekvések 

Európában 

 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.  

 

  Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. 

6.3. Gyarmati függés és harc 

a világ újrafelosztásáért 

 A szövetségi rendszerek kialakulása.  Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első 

világháborúig. 

 6.4. Az ipari forradalom 

hullámai és hatásai 

 Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.  
 Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők 

helyzete) 

 
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 7.1. A reformkor   A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  A nemzeti eszme a reformkorban. 

 A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.  

 7.2. Forradalom és 

szabadságharc 

 A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. 

 A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. 

 Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a 

forradalom és szabadságharc eseményeiben. 

 7.3. A kiegyezés és a 

dualizmus 

 A kiegyezéshez vezető út. 

 A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, 

közegészségügy, iskolahálózat).  

 7.4. Társadalmi és gazdasági 

változások a dualizmus 

korában 

 Gazdasági változások a dualizmus korában. 

 A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai. 

 Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban. 

 Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.  

 Budapest világvárossá fejlődése.  
 Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.  

 Egyenlőség és emancipáció. 
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8. A világháborúk kora (1914-1945) 
 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 8.1. Az első világháború és 

következményei 

 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első 

világháborút lezáró békerendszer. 

 

 8.2. Gazdaság, társadalom és 

életmód 

  Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A 

világgazdasági válság és a New Deal.   

 8.3. A fasizmus és a 

nemzetiszocializmus 

  A náci Németország legfőbb jellemzői.  Az olasz fasizmus jellemzői.  

 8.4. A kommunista diktatúra  A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

 8.5. A második világháború  A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  

 A holokauszt. 

 A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei. 

 
9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 9.1. Az első világháború és 

következményei 

Magyarországon 

 A trianoni békediktátum és következményei.  Magyarország az első világháborúban.  

 Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.  

 9.2. A Horthy-korszak  Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései. 

 A magyar külpolitika a két világháború között. 

 A politikai rendszer főbb jellemzői. 

 Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. 

 A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

 9.3. Művelődési viszonyok 

és társadalom 

 Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

 Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon. 

 A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. 

 9.4. Magyarország a második 

világháborúban 

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 

harcokban. 

 Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

 A holokauszt Magyarországon. 

 Magyarország a náci birodalom árnyékában. 
 A területi revízió lépései. 

 Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
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10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 
 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

10.1. A kétpólusú világ 

kialakulása 

 A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. 

 Az ENSZ létrejötte, működése. 

 Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, 

Korea, Kuba, Vietnam). 

 10.2. A „harmadik világ”   A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. 

 A Kínai Népköztársaság létrejötte. 

 A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam. 

10.3. A kétpólusú világrend 

megszűnése 

 A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése; Németország újraegyesítése. 

 

 10.4. Az európai integráció  Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).  

 10.5. A globális világ 

sajátosságai 

 A globális világgazdaság ellentmondásai.   A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

 
11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 
 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

 11.1. A kommunista 

diktatúra kiépítése és a 

Rákosi-korszak 

 Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban. 

 Magyarország szovjetizálása (1945-1949). 

 11.2. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 

eseményei; a megtorlás. 

 A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései. 

 11.3. A Kádár-korszak  A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.  A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki 

mozgalmak. 
 11.4. A rendszerváltozás és a 

piacgazdaságra való áttérés 

 A rendszerváltozás főbb eseményei. 

 A piacgazdaságra való áttérés és következményei. 
 A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011). 

 11.5. Demográfiai 

folyamatok és a határon túli 

magyarság  

 A határon túli magyarság 1945-től.   Demográfiai változások Magyarországon 1945-től. 
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12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 
 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 

   Középszint  Emelt szint 

12.1. Társadalmi tagozódás és 

felelősségvállalás 

 A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői 

napjainkban.  

 A szociális ellátórendszer fő elemei. 

 Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.  

 Nemzetiségek Magyarországon.  

12.2. Az aktív és felelős 

állampolgárság alapjai 

 Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, 

az állampolgári jogok, kötelességek.  

 A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, 

köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény).  

 A választási rendszer fő elemei.  

 

12.3. Alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmak, 

folyamatok. A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó 

ismeretek 

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, 

banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a 

munkaviszony megszűnése. 

 Az állam gazdasági szerepvállalása.  

 A pénzpiac működése.  

 A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.  
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes 

vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat 

nem tartalmaz. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. 

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget
méri: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. A 

kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő 

szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai
kompetenciát mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérjük. A vizsga egynyelvű,

azaz közvetítési készséget nem mér. 

A követelmények az Élő idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint 

az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen 

nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A 

vizsga középszintje a B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg. 

Európa Tanács Érettségi vizsga

C2 Mesterszint

C1 Haladó szint

B2 Középszint Emelt szint

B1 Küszöbszint Középszint

A2 Alapszint

A1 Minimumszint

Az Európa Tanács B1, B2 szintjeinek általános leírása: 

B2 Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, 

összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos 

és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a 

különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez 

kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot 

tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. 

A dokumentum az élő idegen nyelvi érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeit és 

vizsgaleírását tartalmazza. A vizsga szintje, alapelvei és a készségek szintjén 

megfogalmazott követelményei azonosak minden élő idegen nyelvben. 

Az I. fejezetben találhatók a részletes vizsgakövetelmények. Először a készségekre 

lebontott követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajtákat soroljuk fel mindkét 

szintre vonatkozóan a vizsgarészek lebonyolításának sorrendjében. Ezt követik a 

témakörök, a kommunikációs helyzetek és szándékok, továbbá a nyelvtanra és a 

szókincsre vonatkozó információk. 

A készségeken belül külön jelöljük az Európa Tanács szintrendszere szerinti B1 

és B2 szintű követelményeket. Az adott szinten megfogalmazott követelmények 
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magukban foglalják az alacsonyabb szinten megadottakat is. 

A dokumentum II. fejezete, a vizsgaleírás először a középszintű, majd az emelt szintű 

vizsgát mutatja be. A vizsgarészek itt is a lebonyolítás sorrendjében követik egymást. A 

könnyebb kezelhetőség érdekében az egyes vizsgarészek leírásakor megismételjük a 

készségekre lebontott követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajták 

felsorolását. 
 

 

 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

 
Az emelt szinten megjelenő követelményekbe a középszint követelményei is beleértendők. 

 

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 
 

1. Olvasott szöveg értése 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

1.1 Készségek 
 

 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szövegben 
a gondolatmenet lényegét megérteni a gondolatmenetet követni 

véleményeket, érvelést nagy 
vonalakban követni 

véleményeket, érvelést követni 
 

egyes részinformációkat kiszűrni. az információkat megfelelő 

részletességgel megérteni 

 a szerző álláspontjára következtetni 

 a szerző, illetve a szereplők érzéseire, 

érzelmeire következtetni. 
 

 

A vizsgarészben használt szöveg  

- autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett, 
- tartalma, szerkezete, nyelve világos, - tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános 

érdeklődésének, 
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, 
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem 

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához. 

 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 1.2 A szöveg jellemzői 

 
 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg 

világos  

 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb 

 hétköznapi nyelven íródott.   konkrét vagy elvont témájú.  

 

1.3 Szövegfajták 
 

 

utasítások (pl. használati utasítások) 
    

 publicisztikai írások. 

 tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet)  

 levelek 

 újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport)  

 

 ismeretterjesztő szövegek 

 egyszerű elbeszélő szövegek  

 irodalmi szövegek.  
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2. Nyelvhelyesség 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

2.1 Készségek 
 

 

A vizsgázó képes 

 gyakran használt nyelvtani szerkezetek és 

lexikai egységek felismerésére, 

kiegészítésére és létrehozására 

szövegszinten.  

változatos nyelvtani szerkezetek és 

lexikai egységek felismerésére, 

kiegészítésére és létrehozására 

szövegszinten. 
 

 
 

A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet 
- nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő feladatoknál, 
- autentikus, esetleg szerkesztett, 
- tartalma, szerkezete, nyelve világos, 

- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, 
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, 
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem   

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, 
 

 

 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 2.2 A szöveg jellemzői 

 

 
 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg 

világos 

 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb 

 hétköznapi nyelven íródott.   konkrét vagy elvont témájú.  

 

3. Hallott szöveg értése 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

3.1 Készségek 
 

 

A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szöveg  

 
 gondolatmenetét nagy vonalakban 

követni  

 gondolatmenetét részleteiben is követni  

egyes tényszerű részinformációkat 

megérteni. 
 

 megértésén túl a szövegkörnyezetből 

következtetni az egyes beszélők 

álláspontjára  

 

 megértésén túl a szövegkörnyezetből 

következtetni a beszélők érzelmeire és 

egymáshoz való viszonyára.  

 

 

A vizsgarészben használt szöveg 
- autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel), 
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, 
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, 
- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 
- anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el, 
- egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el, 
- akusztikai minősége kifogástalan,  

- hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,  

- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem 

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához. 
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VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 3.2 A szöveg jellemzői 

 

 

 hétköznapi nyelven hangzik el, 

alapvetően gyakran használt nyelvtani 

szerkezetekből és lexikai elemekből 

építkezik 

 

változatos nyelvtani szerkezetekből és 

lexikai elemekből építkező 
 

 
 normál tempójú  természetes, a szöveg jellegének 

megfelelően változatos tempójú  

 a standard kiejtés(ek)hez közel álló.   tartalmilag és szerkezetileg összetett.  

 

3.3 Szövegfajták 
 

 

 közérdekű bejelentések, közlemények 

(pl. pályaudvaron, repülőtéren, 

áruházban) 
 

 általános érdeklődésre számot tartó 

témáról szóló ismeretterjesztő szövegek. 
 

 rögzített telefonos szövegek (pl. 

üzenetrögzítő, információs szolgálatok: 

útinformáció, menetrend) 
 utasítások (pl. utcán, repülőtéren, 

pályaudvaron) 

 médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, 

reklám, programismertetés, rövid hír) 

 beszélgetések, telefonbeszélgetések 
 műsorrészletek 

 riportok, interjúk 

 beszámolók. 

 

4. Íráskészség 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

4.1 Készségek 
 

 

A vizsgázó képes 
- a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd 

Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt), 
- a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd Témakörök című részt), 

 
 

 ismert, köznapi témákról írni és 

véleményét is megfogalmazni 
 a megadott témákat általános 

nézőpontból is tárgyalni 

 meglévő szókincsét változatosan 

használni  

 álláspontját viszonylag árnyaltan, 

érvelését rendszerezetten kifejteni  

 a szöveget megfelelően felépíteni és 

tagolni, a logikai viszonyok kifejezését 

szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni  

 a nyelvi eszközök széles skálájának 

változatos alkalmazásával összefüggő, 

megfelelően tagolt, logikusan felépített 

szöveget létrehozni 
 

 a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a 

címzetthez való viszonyának megfelelő 

stílust és hangnemet, választani  

 

 az adott szövegfajta formai 

sajátosságainak megfelelő írásművet 

létrehozni  

 a nyelvtani struktúrákat valamint a 

helyesírás szabályait rendszerszerű hibák 

nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni.  

egyszerű nyelvtani szerkezeteket, 

nyelvi fordulatokat és a helyesírási 

szabályokat általában biztonsággal 

alkalmazni. 
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4.2 Szövegfajták 
 

 

személyes jellegű közlés (pl. e-mail, 

üzenet, blog, naplóbejegyzés) 
olvasói levél 

 

 

 meghívó  cikk (diák)újság számára.  

 magánjellegű vagy intézménynek pl. 

nyelviskolának) szóló levél.  

 

 

5. Beszédkészség 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

5.1 Készségek 
 

 

A vizsgázó képes 
- a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő 

kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és 

szándékok című részt), 
- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök 

című részt), 
- a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. 

beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni). 
 

 

 
 

 

az egyszerű nyelvi eszközök széles 

skáláját rugalmasan használni, és ezzel 

mondanivalójának nagy részét 

egyszerűen kifejezni 

folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használni a 

nyelvet 

 

gondolatait, álláspontját 

következetesen, 

folyamatasan kifejteni, 
 

 ismerős témáról folyó társalgásban részt 

venni  

 a megadott témákat általánosabb 

nézőpontból is tárgyalni  

 kevésbé begyakorolt mindennapi 

helyzetekben felmerülő feladatokat 

megoldani  

 folyamatosan és természetesen részt 

venni a különböző témájú társalgásokban  

 viszonylag folyékonyan elmondani egy 

történetet, beszámolni élményeiről és 

érzéseiről  

bonyolultabb, váratlan elemeket is 

tartalmazó feladatokat sikeresen 

megoldani 
 

 

 elmagyarázni álláspontját, világosan 

érvelni  

 érezhető akcentusa és esetleg lassú 

beszédtempója ellenére érthetően 

beszélni.  

 enyhe akcentusa ellenére természetes 

kiejtéssel, hanglejtéssel és normál 

beszédtempóban beszélni.  
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B) TÉMAKÖRÖK 
 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a 

feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi 

vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és 

emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a 

többi témakörben előfordulnak. 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 
 

 
 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

1. Személyes vonatkozások, 

család 
 

 

A vizsgázó személye, életrajza, 

életének fontos állomásai 

(fordulópontjai) 

 

A család szerepe az egyén és a 

társadalom életében 

 
 Családi élet, családi kapcsolatok Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése 
 

 A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők  

 

 Személyes tervek  

 

 

2. Ember és társadalom 
 

 

A másik ember külső és belső 

jellemzése 
 

 

  

 Baráti kör   Az emberi kapcsolatok minősége, 

fontossága (barátság, szerelem, 

házasság)  

 A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel  

Lázadás vagy alkalmazkodás; a 

tizenévesek útkeresése 
 

 Női és férfi szerepek   Előítéletek, társadalmi problémák és 

azok kezelése  

 Ünnepek, családi ünnepek   Az ünnepek fontossága az egyén és a 

társadalom életében  

 Öltözködés, divat   Az öltözködés mint a társadalmi 

hovatartozás kifejezése  

 Vásárlás, szolgáltatások (posta)   A fogyasztói társadalom, reklámok  

 Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között  

 Társadalmi viselkedésformák  

 

3. Környezetünk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

 

A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái 

 A lakóhely nevezetességei, 

szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  

s 

 A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása  

 A természet és az ember harmóniája  

 Növények és állatok a 

környezetünkben  

 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért?  

A környezetvédelem lehetőségei és 
problémái 
 

Időjárás  
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4. Az iskola 
 

 

Saját iskolájának bemutatása 

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat)  

- Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más országokban 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka  

 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága  

 Hasonló események és hagyományok 

külföldi iskolákban  

 Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei, iskolai hagyományok 
 

 

5. A munka világa 
 

 

 Diákmunka, nyári munkavállalás  

 

 A munkavállalás körülményei, 

lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák 
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 
 

6. Életmód 
 

 

 Napirend, időbeosztás  A kulturált étkezés feltételei, 

fontossága 
 Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás)  

 A szenvedélybetegségek  

 Étkezési szokások a családban   Az étkezési szokások hazánkban és 

más országokban  

 Ételek, kedvenc ételek  Ételspecialitások hazánkban és más 

országokban  

 Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben  

 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset  

 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak)  

 A gyógyítás egyéb módjai  

 

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 
 

 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 
 

 A szabadidő jelentősége az ember 

életében 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.   A művészet szerepe a 

mindennapokban  

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport   Szabadidősport, élsport, veszélyes 

sportok  

 Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet  

A könyvek, a média és az internet 

szerepe, hatásai  

 Kulturális események  

  

 

8. Utazás, turizmus 
 

 

 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

 

 A motorizáció hatása a környezetre és 

a társadalomra 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön  

 

 Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése  

 Az idegenforgalom jelentősége  

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai  

 

 

9. Tudomány és technika 
 

 

 Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés 

 

A tudományos és technikai fejlődés 

pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre  A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben  

 

10. Gazdaság  
 

 

Családi gazdálkodás 

  

 

 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 

  

 
 

  

A pénz szerepe a mindennapokban  Pénzkezelés a célnyelvi országokban  

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank) 
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C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 
 

1. Kommunikációs helyzetek 
 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat 

meg szóban, illetve írásban mindkét szinten. 
 

 

Helyzet 
 

 

Szerep 
 

 

Áruházban, üzletben, piacon 
 

 

vevő 
 

 

Családban, családnál, baráti körben 
 

 

vendéglátó, vendég 
 

 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben 
 

 

vendég, egy társaság tagja 
 

 

Hivatalokban, rendőrségen 
 

 

ügyfél, állampolgár 
 

 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában 
 

 

vendég 
 

 

Iskolában 
 

 

tanuló, iskolatárs 
 

 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban 
 

 

vendég, látogató, egy társaság tagja 
 

 

Országhatáron 
 

 

turista 
 

 

Orvosnál 
 

 

beteg, kísérő 
 

 

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, 

jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár 

stb.) 
 

 

ügyfél 
 

 

Szünidei munkahelyen 
 

 

munkavállaló 
 

 

Tájékozódás az utcán, útközben 
 

 

helyi lakos, turista 
 

 

Telefonbeszélgetésben 
 

 

hívó és hívott fél 
 

 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, 

villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 
 

 

utas, útitárs 
 

 

 
2. A kommunikációs szándékok listája 

 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi 

megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a 

teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a 

vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot 

kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie 

magát. Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, 

csak ajánlásnak tekinthető. 
 

 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
Megszólítás és arra reagálás 
Köszönés, elköszönés és arra reagálás; Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás 
Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás 
Levélben megszólítás, elbúcsúzás 
Szóbeli üdvözletküldés  
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Köszönet és arra reagálás 
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Bocsánatkérés és arra reagálás 
Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Hála 

Sajnálkozás, csalódottság 

Öröm 

Elégedettség, elégedetlenség 

Csodálkozás 

Remény 

Félelem, aggodalom; Bánat, elkeseredés; Együttérzés 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás 
Érdeklődés, érdektelenség 
Tetszés, nem tetszés 
Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés 
Helyeslés, rosszallás 
Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; Közömbösség 
Ígéret 
Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj 
Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság 
Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, szemrehányás 
 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése 

Dolgok, események leírása 

Információkérés 

Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás; Válaszadás elutasítása;  

Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés 

Emlékezés, nem emlékezés  

Indoklás (ok, cél) 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás 

Rendelés 

Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás 

Reklamálás 

Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés 

Engedély kérése, megadása, megtagadása  

Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 
Visszakérdezés, ismétléskérés 

Nem értés 

Betűzés kérése, betűzés 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése 

Téma bevezetése, témaváltás 

Félbeszakítás, megerősítés, igazolás 

Körülírás 

Példa megnevezése 

Beszélgetés lezárása 
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D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 
 

1. Nyelvtani szerkezetek 
 

 

VIZSGASZINTEK 

 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

A vizsgázó   

megérti, és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket 

szóban és írásban,  

A vizsgázó 
 változatos szerkezeteket is megért és használ szóban 

és írásban 
 ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel 

kommunikál  

 viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani 

szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű 

hibát  

 az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás 

ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs 

szándékait.  

 szükség esetén mondanivalóját képes önállóan 

helyesbíteni, pontosítani  

  

 árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait.  

 

2. Szókincs 
 

 

VIZSGASZINTEK 
 
 

Középszint (B1) 
 

 

Emelt szint (B2) 
 

 

A vizsgázó  

  megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely 

összefügg saját mindennapi életével 

A vizsgázó 
 megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, illetve 

elvont témákról 
 jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még 

előfordulhatnak nagyobb hibák  

 a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki 

tudja választani a kommunikációs célnak 

legmegfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást 

alkalmaz  

 a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig 

találja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt.  

 kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a 

kommunikációt.  

 

 

A vizsga szókincsének alapjául a mindenkori mai köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi 

szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a 

vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, 

amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének. 
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KÖZGAZDASÁGI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A közgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXIV. Közgazdaság ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai 

tartalmát veszik alapul: 

- 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 

- 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

- 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző, 

- 54 344 03 Vám -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, 

- 54 344 04 Államháztartási ügyintéző, 

- 54 340 11 Üzleti szolgáltatási munkatárs. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

Legyen képes a fogalmak 

felismerésére meghatározás 

alapján, illetve a fogalmak 

definiálására. 

Tudja a szakmai fogalom lényegi 

sajátosságait. 

Tudja használni a szakmai 

fogalmakat a megfelelő 

szövegkörnyezetben, legyen 

képes a fogalmak 

jelentésváltozatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása, 

értelmezése 

Legyen képes 

szövegkörnyezetben az egy 

témához kapcsolódó fogalmak 

kiválasztására, az összetartozó 

fogalmak együttes használatára 

szövegalkotásban.  

Legyen logikusan felépített, 

következetes az előadása. 

Legyen képes önálló 

előadásmódra a szakmai 

kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

2. Precizitás, pontosság 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

2.1. Pontos 

számítások, 

egyértelmű 

megfogalmazás, 

áttekinthető külalak 

Önálló bizonylat vagy 

dokumentum elkészítésénél 

tudja alkalmazni az információ 

feldolgozásának és számítási 

módjának megismert eljárási 

szabályait. 

Legyen igényes munkájára, 

kizárólag kifogástalan, 

egyértelmű, mellékszámításokkal 

alátámasztott, javítási 

szabályoknak megfelelő 

produktumot készítsen. 
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2.2. Precizitás Legyen a munkája pontos, a 

szakmai követelményeknek 

megfelelő. 

Tartsa be a pénzügyi és 

számviteli bizonylat- 

dokumentáció kitöltési 

szabályait, kiemelten kezelve a 

szabályos javítás elsajátítását. 

Minden számítást az 

elvárásokban megfogalmazott 

mértékig számítson ki (tizedes 

jegyek száma, kerekítés). 

2.3. 

Felelősségteljes 

munkavégzés 

Tudjon felelősséget vállalni az 

elvégzett munka tartalmáért és 

formájáért.  

Vállaljon felelősséget az 

elvégzett munka tartalmáért és 

formájáért, valamint a kimondott, 

leírt információkért, azok 

időbeliségéért.  

3. Áttekintő és rendszerező képesség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

3.1. 

Információgyűjtés 

Tudja kiválasztani a 

rendelkezésre álló 

információhalmazból az adott 

szakmai tartalomhoz kapcsolódó 

lényeges és kevésbé lényeges 

információt. 

Tudja adott szempont szerint 

csoportosítani, rendezni az 

információkat.  

Tudja kiválasztani a 

rendelkezésre álló 

információhalmazból a lényeges 

és kevésbé lényeges 

információt. 

Tudja adott szempont szerint 

csoportosítani, rendezni az 

információkat. 

3.2. Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

Legyen képes a gazdasági 

eseményeket rögzítő bizonylatokat 

egy adott vállalkozás és időszakasz 

köré rendezni. 

Legyen képes a gazdasági 

eseményeket rögzítő 

bizonylatokat egy adott 

vállalkozás és időszakasz köré 

rendezni. 

3.3. 

Szabálykövetés 

Legyen képes az utasítások 

megértésére, a kiadott feladatok 

szerinti elvégzésére és a pontos 

munkavégzésre.  

Legyen képes a tények és a 

jogszabályok közötti alapvető 

összefüggések felismerésére és 

az összefüggések alkalmazására.  
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4. Kapcsolatteremtő képesség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

4.1. Szakmai 

kommunikáció 

A téma pontos, szabatos, 

lényegre törő kifejtése. 

  

4.2. 

Konfliktusmegoldó 

készség 

Legyen képes munkakörében 

alkalmazni a helyes 

kommunikációs formát, ismerje a 

munkahelyi környezetben elvárt 

kulturált viselkedés szabályait, 

legyen képes azok betartására. 

  

4.3. 

Szervezőkészség 

Legyen képes a lehetséges 

megoldások közül a legjobb 

kiválasztására és a választás 

indoklására. 

Legyen képes a lehetséges 

megoldások közül a legjobb 

kiválasztására és a választás 

indokolására, a rendelkezésre álló 

erőforrások leggazdaságosabb 

felhasználására. 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

1.1. 

Mikrogazdasági 

alapok 

Ismerje a szükséglet és a 

javak fogalmát, főbb 

csoportjait és kapcsolatait. 

Ismerje a gazdasági folyamat 

elemeit, a munkamegosztás 

szerepét. 

Ismerje a piaci alapfogalmakat 

és szereplőket. 

Ismerje a kereslet és kínálat 

kölcsönhatását, tudja 

összehasonlítani a különböző 

piaci állapotokat grafikus 

ábrázolás alapján. 

Tudja felsorolni fogyasztói 

döntést befolyásoló 

tényezőket. 

Ismerje a gazdasági alapfogalmak, 

termelési tényezők, gazdasági 

körforgás elemeit és kapcsolatait. 

Ismerje a piaci alapfogalmakat és 

szereplőiket. 

Ismerje a kereslet és kínálat 

kölcsönhatását. 

Tudja bemutatni a piaci 

mechanizmus működését, tudja 

összehasonlítani a különböző piaci 

állapotokat grafikus ábrázolás 

alapján. 

Tudjon felsorolni fogyasztói döntést 

befolyásoló tényezőket, és ismerje 

azok hatásait a keresletre. 

Tudjon különbséget tenni az egyéni 

és a piaci kereslet között. 

Ismerje az ár- és a 

jövedelemváltozás hatásait egy-egy 

tipikus termék vagy szolgáltatás 

keresletére. 
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Tudjon különbséget tenni rugalmas 

és rugalmatlan kereslet között. 

1.2. A vállalat 

termelői 

magatartása és a 

kínálat 

Ismerje a vállalat 

környezetét, piaci 

kapcsolatait, tevékenységének 

alapvető formáit.  

Ismerje a termelés 

költségeinek csoportosítását, 

összefüggéseit.  

Tudja megkülönböztetni az 

explicit, implicit, számviteli és 

gazdasági költségeket. 

Ismerje a számviteli profit, 

gazdasági profit és a normál 

profit összefüggéseit, tudja a 

közöttük lévő összefüggéseket 

értelmezni. 

Ismerje a piaci formákat és 

tudja összehasonlítani azokat. 

Ismerje a vállalat környezetét, piaci 

kapcsolatait, tevékenységének 

alapvető formáit. 

Ismerje a termelés költségeinek 

csoportosítását, összefüggéseit, 

tudja a költségfüggvényeket 

jellemezni és ábrázolni. 

Tudja a különböző költségeket és 

profitokat kiszámolni, a közöttük 

lévő összefüggéseket értelmezni. 

Ismerje a piaci formákat és tudja 

összehasonlítani a kínálat 

meghatározásának módját a 

különböző piaci feltételek mellett. 

Ismerje a piacszabályozás indokait és 

hatásait. 

1.3. A 

nemzetgazdaság 

Ismerje a nemzetgazdaság 

fogalmát és ágazati 

rendszerét. 

Legyen képes jellemezni a 

gazdasági alanyok (szereplők) 

főbb csoportjait (vállalat, 

háztartás, állam, külföld). 

Ismerje az állam feladatait. 

Tudja értelmezni a 

nemzetgazdaság 

teljesítményét kifejező 

különböző kategóriákat. 

Tudjon különbséget tenni a 

nominális mérőszámok és a 

reálértéken meghatározott 

mérőszámok között. 

Ismerje a nemzetgazdaság 

fogalmát és ágazati rendszerét. 

Legyen képes jellemezni a gazdasági 

alanyok (szereplők) főbb csoportjait 

(vállalat, háztartás, állam, külföld). 

Ismerje az állam gazdasági 

szerepvállalásának előnyeit és 

hátrányait. 

Legyen képes eligazodni a 

nemzetgazdasági ágak, ágazatok, 

alágazatok és szakágazatok 

rendszerében. 

Tudja értelmezni a nemzetgazdaság 

teljesítményét kifejező különböző 

kategóriákat. 

Tudjon különbséget tenni a 

nominális mérőszámok és a 

reálértéken meghatározott 

mérőszámok között. 

Legyen képes ezeket a 

mérőszámokat meghatározni és 

összehasonlítani. 
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1.4. Jogi 

alapismeretek 

Ismerje a jogszabályok 

szerkezetének, megjelenésének 

és érvényességének szabályait. 

Ismerje a kis- és 

középvállalkozások jellemzőit, az 

üzleti vállalkozás sajátosságait. 

Ismerje az egyéni vállalkozás és a 

társas vállalkozás jellemzőit, 

alapításának, szüneteltetésének 

és megszűnésének főbb 

szabályait. 

Legyen képes felsorolni és a 

felelősség szerint csoportosítani 

a gazdasági társaságok formáit. 

Tudja jellemezni az egyes 

társasági formákat. Tudjon 

különbséget tenni a csődeljárás 

és a felszámolási eljárás között. 

Ismerje a szerződés fogalmát, a 

szerződés érvényességének, 

létrejöttének, megszűnésének, 

módosításának és a követelések 

elévülésének feltételeit. 

Ismerje fel a leggyakoribb 

szerződések (adásvétel, bérlet, 

megbízás, vállalkozás, szállítás) 

tárgyát, alaki és formai 

követelményeit, 

Ismerje a szerződés 

megerősítése, biztosítékadás 

(foglaló, kötbér, kezesség) 

fajtáit. 

Ismerje a szerződés teljesítése és 

a szerződésszegés eseteit, 

következményeit. 

Ismerje a jogalkotás 

hierarchikus rendszerét, a 

jogrend szerepét. 

Ismerje a jogszabályok 

szerkezetének, megjelenésének 

és érvényességének szabályait. 

Tudja értelmezni a gazdasággal 

összefüggő alapvető 

jogszabályokat. 

Ismerje a vállalkozás 

alapításának, működésének jogi 

kereteit. 

Ismerje az egyéni vállalkozás és a 

társas vállalkozás jellemzőit, 

alapításának, szüneteltetésének 

és megszűnésének főbb 

szabályait. 

Legyen képes felsorolni és a 

felelősség szerint csoportosítani 

a gazdasági társaságokat. Tudja 

jellemezni az egyes társasági 

formákat. 

Tudjon különbséget tenni a 

csődeljárás és a felszámolási 

eljárás között. 

Ismerje a szerződés fogalmát, a 

szerződés érvényességének, 

létrejöttének, megszűnésének, 

módosításának és a követelések 

elévülésének feltételeit. Legyen 

képes bemutatni a leggyakoribb 

szerződések (adásvétel, bérlet, 

megbízás, vállalkozás, szállítás, 

hitel- és kölcsönszerződés, 

bankszámlaszerződés) tárgyát, 

alaki és formai követelményeit, 

sajátosságait.  

Ismerje a szerződés 

megerősítése, biztosítékadás 

(foglalók, kötbér, kezesség) 

fajtáit. 

Ismerje a szerződés teljesítése és 

a szerződésszegés eseteit, 

következményeit. 
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1.5. Marketing Ismerje a marketing fogalmát. 

Legyen képes bemutatni a 

marketing-mix elemeit. 

Ismerje a marketing 

alapfogalmait. 

Legyen képes jellemezni a 

marketing szerepét a 

vállalkozásban. 

Ismerje a piackutatás lényegét, 

módjait. Legyen képes 

bemutatni a marketing-mix, a 

marketingstratégia elemeit. 

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

2.1. Statisztikai 

alapfogalmak 

Ismerje 

- a statisztika fogalmát, 

- a sokaság fogalmát és azok 

jellemzőit, 

- az ismérv fogalmát és fajtáit, 

- a csoportosítás, a statisztikai 

sorok és a statisztikai táblák 

fajtáit, készítését. 

Tudja felismerni az információ 

forrásait. 

Ismerje 

- a statisztika fogalmát, ágait, 

- a sokaság fajtáinak fogalmát, 

azok jellemzőit, 

- az ismérv fogalmát és fajtáit, 

- a csoportosítás, a statisztikai 

sorok és a statisztikai táblák 

fogalmát, fajtáit, készítését. 

Tudja felismerni az információ 

forrásait. 

2.2. Viszonyszámok 

és alkalmazásuk 

Tudja 

- a viszonyszám fogalmát és 

alkalmazási területét, 

- a dinamikus viszonyszámot és 

fajtáit, 

- a megoszlási viszonyszámot, 

- az intenzitási viszonyszám 

jellemzőit, leggyakoribb 

alkalmazási területeit. 

Megadott adatok alapján legyen 

képes a fenti mutatók 

kiszámítására. Legyen képes 

egyszerű értelmezések 

megfogalmazására a kiszámított 

adatokból. 

Tudja 

- a viszonyszám fogalmát, 

alkalmazási területét, 

- a dinamikus viszonyszámot és 

fajtáit, összefüggéseiket, 

- a megoszlási és a koordinációs 

viszonyszámot, 

- az intenzitási viszonyszám 

jellemzőit, 

leggyakoribb alkalmazási 

területeit. Megadott adatok 

alapján legyen képes a mutatók 

kiválasztására és kiszámítására. 

Legyen képes elemzések és 

következtetések levonására a 

kiszámított adatokból. 

2.3. Középértékek 

és alkalmazásuk 

Tudja 

- a középérték fogalmát, fajtáit 

és alkalmazási területét,  

- a számított középértékeket: 

számtani-, kronologikus-, 

mértani átlagot. 

Tudja 

- a középérték fogalmát, fajtáit 

és alkalmazási területét, 

- a helyzeti középértékeket: 

móduszt, mediánt, valamint 

- a számított középértékeket: 
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Legyen képes megadott adatok 

alapján a felsorolt 

mutatószámok számításainak 

elvégzésére, a kiszámított 

adatokból egyszerű 

értelmezések 

megfogalmazására. 

számtani-, harmonikus-, 

négyzetes-, kronologikus-, 

mértani átlagot, a szóródás 

mutatóit. 

Legyen képes megadott adatok 

alapján számítások végzésére, a 

kiszámított adatokból elemzések 

és következtetések levonására. 

2.4. Index számítás Legyen képes egyedi és 

együttes érték-, ár- és 

volumenindexek valamint az 

aggregátumok különbségei 

számítására alapadatokból, 

ismerje az indexek közötti 

összefüggéseket, legyen képes a 

kiszámított eredményeket 

értelmezni. 

Legyen képes egyedi és 

együttes érték-, ár- és 

volumenindexek (időszaki átlag 

számítása csak súlyozott 

számtani átlag formában), 

valamint az aggregátumok 

különbségei számítására 

alapadatokból, ismerje az 

indexek közötti összefüggéseket, 

legyen képes a kiszámított 

adatokból egyszerű elemzések 

és következtetések levonására. 

2.5. Grafikus 

ábrázolás 

Ismerje a grafikus ábrázolás 

célját, eszközeit, alkalmazási 

területeit.  

  

3. Pénzügyi alapismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

3.1. Pénzügyi 

intézményrendszer és 

a pénzügyi 

szolgáltatások 

Tudja felsorolni és 

értelmezni a pénz funkcióit. 

Legyen képes felsorolni és 

értelmezni a passzív 

bankügyletek formáit 

(betétgyűjtés, értékpapírok 

kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól). 

Legyen képes felsorolni és 

értelmezni az aktív 

bankügyletek formáit 

(hitelezés), valamint a 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi 

és személyi biztosíték 

alapismereteit. 

Legyen képes felsorolni a 

semleges bankügyletek 

formáit. 

Ismerje a pénz fogalmát, tudja 

felsorolni és értelmezni a pénz 

funkcióit. 

Tudja a bankok fogalmát és a 

bankműveleteket. 

Legyen képes felsorolni és 

értelmezni a passzív 

bankügyleteket (betétgyűjtés, 

értékpapírok kibocsátása, 

hitelfelvétel a jegybanktól és más 

banktól) és tulajdonságaikat. 

Legyen képes felsorolni és 

értelmezni az aktív bankügyleteket 

(hitelezés, lízingügylet) és 

tulajdonságaikat, valamint a 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi és 

személyi biztosíték alapismereteit. 

Legyen képes felsorolni és 
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Legyen képes jellemezni a 

kétszintű bankrendszert. 

Ismerje a jelenlegi magyar 

pénzügyi intézményrendszer 

felépítését. 

Ismerje a magyar központi 

bank feladatait, a monetáris 

irányításban betöltött helyét. 

Tudja megkülönböztetni a 

monetáris és a fiskális politika 

fogalmakat. 

Tudja felsorolni a pénzügyi 

intézmények jellemzőit 

(hitelintézetek és pénzügyi 

vállalkozások), és az általuk 

végzett pénzügyi 

szolgáltatásokat (pénzügyi 

szolgáltatások és kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatások). 

Ismerje a nem monetáris 

közvetítőket és feladataikat 

(biztosítók, nyugdíjpénztárak). 

Ismerje a betétvédelmi 

szabályokat. 

értelmezni a semleges 

bankműveleteket és 

tulajdonságaikat. 

Legyen képes megkülönböztetni az 

egy- és a kétszintű bankrendszer 

jellemzőit. 

Ismerje a jelenlegi magyar 

pénzügyi intézményrendszer 

felépítését. 

Ismerje a magyar központi bank 

feladatait, a monetáris 

irányításban betöltött helyét. Tudja 

megkülönböztetni a monetáris és a 

fiskális politika fogalmakat. 

Tudja felsorolni a pénzügyi 

intézmények jellemzőit 

(hitelintézetek és pénzügyi 

vállalkozások), pénzügyi 

szolgáltatásokat és kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatásokat. Tudja 

bemutatni a nem monetáris 

közvetítőket és feladataikat 

(biztosítók, nyugdíjpénztárak). 

Ismerje a pénzintézetek 

felügyeletét és a befektetők 

védelmét szolgáló hazai 

intézményrendszert. 

Tudja bemutatni a legfontosabb 

nemzetközi pénzügyi 

intézményeket. 

3.2. Pénzforgalom Ismerje a pénzforgalom 

általános szabályait, a fizetési 

számlák fajtáit. 

Ismerje a fizetési számla 

megnyitása, fizetési számla 

feletti rendelkezés, valamint a 

pénzforgalmi szolgáltatások 

lebonyolításának lépéseit. 

Ismerje az alapvető banki 

titoktartási szabályokat. 

Legyen képes 

megkülönböztetni az alábbi 

fizetési módokat: 

- fizetési számlák közötti 

fizetés: átutalás, beszedés, a 

fizető fél által a 

kedvezményezett útján 

Ismerje a pénzforgalom általános 

szabályait, a fizetési számlák 

fajtáit, a pénzforgalmi szolgáltatási 

keretszerződés formai és tartalmi 

követelményeit. 

Ismerje a fizetési számla 

megnyitása, fizetési számla feletti 

rendelkezés formája rendjét, 

valamint a pénzforgalmi 

szolgáltatások lebonyolításának 

jellemzőit. 

Ismerje a legfontosabb banki 

titoktartási szabályokat. Legyen 

képes megkülönböztetni az alábbi 

fizetési módokat: 

- fizetési számlák közötti fizetés: 

átutalás, beszedés, a fizető fél által 
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kezdeményezett fizetés,  

- fizetési számlához kötődő 

készpénzfizetés: 

(készpénz-fizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása) 

készpénzbefizetés fizetési 

számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról, 

- fizetési számla nélküli fizetés: 

készpénzátutalás, 

- készpénzfizetés. 

Ismerje a pénztár, a 

pénzkezelés és pénztári 

forgalom elszámolására 

vonatkozó és a pénzkezeléssel 

kapcsolatos feladatkörök 

legfontosabb alapvető 

elvárásait. 

a kedvezményezett útján 

kezdeményezett fizetés, 

- fizetési számlához kötődő 

készpénzfizetés: készpénz-fizetésre 

szóló csekk kibocsátása és 

beváltása, készpénzbefizetés 

fizetési számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról, 

- fizetési számla nélküli fizetés: 

készpénzfizetés. 

Ismerje a készpénzforgalom 

lebonyolításának helyére, valamint 

a pénztár, a pénzkezelés és 

pénztári forgalom elszámolására 

vonatkozó és a pénzkezeléssel 

kapcsolatos feladatkörök 

legfontosabb elvárásait. 

3.3. Pénzügyi piac 

és termékei 

Tudja csoportosítani a 

pénzügyi piacokat, felsorolni a 

részpiacok jellemzőit. 

Képes legyen felsorolni az 

értékpapírok megjelenési 

formáit és ismertetni főbb 

jellemzőiket (részvény, 

kötvény, állampapírok, banki 

értékpapírok). 

Ismerje a pénzügyi piacok 

fogalmát, a gazdaságban betöltött 

szerepüket. 

Tudja csoportosítani a pénzügyi 

piacokat, felsorolni, felismerni a 

részpiacok jellemzőit. 

Ismerje az értékpapírok pénzügyi 

piacokon betöltött szerepét, az 

értékpapírok megjelenését, 

fogalmát, főbb csoportosítási 

szempontjait. 

Tudja a következő értékpapír 

ismereteket: 

- a kötvény fogalma, árfolyama és 

hozamai, jellemzői, fajtái és a 

vállalati kötvény pénzügyi piacon 

betöltött szerepe, 

- a részvény fogalma, árfolyama 

és hozamai, jellemzői, a részvények 

szerepe a gazdaságban, a 

részvények fajtái és jellemzői, 

- az állampapírok az állampapírok 

fajtái és jellemzői, 

- a banki értékpapírok jellemzői. 

3.4. Biztosítási 

alapismeretek 

Ismerje a biztosítási 

alapfogalmakat, a biztosítás 

szerepét, jelentőségét a 

modern gazdaságban.  

Tudja a biztosítási ágazatok 

rendszereit, a biztosítási szerződés 

és a biztosítási díj alapismereteit. 
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4. Pénzügy gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

4.1. Pénz időértéke Legyen képes felismerni a 

jelen és jövőértékre vonatkozó 

feladatokat, elvégezni egyszerű 

diszkontálási és kamat (egyszerű 

és kamatos kamat) számítási 

feladatokat. 

Értse a pénz időértékének 

fogalmát, jelentőségét. 

Legyen képes elvégezni a jelen 

és a jövőérték számításokat az 

időtényező táblázatok 

alkalmazásával, egyszerű 

diszkontálási és kamatos 

kamatszámítási feladatokat. 

4.2. Értékpapírok 

értékelése 

  Ismerje az értékpapírok 

hozamdefinícióit (kamat, 

osztalék). 

Legyen képes egyszerű 

hozamszámítási feladatok 

végzésére a kötvény (névleges 

hozam, egyszerű hozam) és a 

részvény (várható hozam) 

számítása témakörében. 

4.3. Valuta, deviza 

árfolyama 

Ismerje és értse a valuta, a 

deviza és árfolyam fogalmakat, 

egyszerű konvertálási 

feladatokat legyen képes 

elvégezni. 

Ismerje és értse a valuta, a 

deviza és árfolyam fogalmakat. 

Legyen képes alapvető valuta- és 

a devizaárfolyamokhoz 

kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatokat elvégezni. 

5. Adózási alapismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

5.1. Az 

államháztartás 

rendszere 

Ismerje az állam szerepét a 

modern gazdaságban, a 

közfeladatok ellátásának 

szükségességét és a 

finanszírozási forrásait. 

Legyen képes felsorolni az 

államháztartás alrendszereit 

(központi és önkormányzati 

alrendszer). 

Legyen képes felsorolni a főbb 

költségvetési bevételeket, 

költségvetési kiadások fő 

tételeit, legyen képes értelmezni 

a költségvetés egyenlegét. 

Ismerje az államháztartás 

alrendszereit (központi és 

önkormányzati alrendszer). 

Ismerje a költségvetési 

bevételek, költségvetési 

kiadások fő tételeit, legyen 

képes értelmezni a költségvetés 

egyenlegét. 
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5.2. Adózási 

alapfogalmak 

Ismerje az adó és az 

adórendszer fogalmakat. Ismerje 

az adózási alapfogalmak: 

adóalany, adótárgy, adóalap, 

adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, 

adókötelezettség jelentését. 

Legyen képes az adókat 

csoportosítani: jövedelemadó, 

forgalmi típusú adó, 

vagyonadóztatás ismérv szerint. 

Ismerje az adó és az 

adórendszer fogalmakat, 

jellemzőiket. 

Tudja az adózási alapfogalmak: 

adóalany, adótárgy, adóalap, 

adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, 

adókötelezettség jelentését. 

Ismerje a magyar adójog 

forrásait. 

Legyen képes az adókat 

csoportosítani: jövedelemadó, 

forgalmi típusú adó, 

vagyonadóztatás ismérv szerint. 

5.3. Kiemelt 

adónemek 

Ismerje a következő kiemelt 

adónemek főbb jellemzőit: 

- személyi jövedelemadó: 

alanyai, a jövedelem, bevétel és 

költség értelmezése, az adó 

mértéke, az összevont adóalap 

adóköteles jövedelmei (önálló 

tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből 

származó), az adóalapot 

csökkentő kedvezmények, az 

összevont adóalap adója, az 

adókedvezmények, 

- általános forgalmi adó: az 

adóalany, az adó mértéke, a 

fizetendő adó megállapítása, az 

adó levonási jog, az adófizetési 

kötelezettség,  

- helyi adók csoportosítása 

különböző szempontok alapján 

Ismerje a következő kiemelt 

adónemek alapvető fogalmait és 

összefüggéseit:  

- személyi jövedelemadó: 

alanyai, a jövedelem, bevétel, és 

költség értelmezése, az adó 

mértéke, az összevont adóalap 

adóköteles jövedelmei (önálló 

tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó 

és egyéb jövedelem), a családi 

kedvezmény, az összevont 

adóalap adója, az 

adókedvezmények;  

- általános forgalmi adó: az áfa 

jellemzői, az adóalany, az adó 

mértéke, a fizetendő adó 

megállapítása, az adó levonási 

jog, az adófizetési kötelezettség, 

a számlázás (számla, nyugta 

adattartalma);  

- helyi adók, típusai: vagyoni 

típusú (építmény- és telekadó), 

kommunális jellegű adók 

(magánszemélyek kommunális 

adója és idegenforgalmi adó), 

helyi iparűzési adó. 
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6. Adózás gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

6.1. Személyi 

jövedelemadó 

Legyen képes az összevont 

adóalap értelmezésére és azt 

terhelő adó kiszámítására 

(feladatban megadott összegű 

adóalap csökkentő és 

adókedvezmény 

figyelembevételével). 

Legyen képes az összevont 

adóalap értelmezésére és annak 

adószámítására (feladatban 

megadott családi kedvezmény és 

adókedvezmény 

figyelembevételével). 

Tudja meghatározni 

alapinformációkból az 

adóhatósággal adóbevalláskor 

rendezendő adó összegét. 

6.2. Általános 

forgalmi adó 

Tudja az adó összegét 

meghatározni az adóalap után, 

valamint, ha a számla összege a 

fizetendő adót is tartalmazza. 

Ismerjen az általános adókulcstól 

eltérő adó mértékeket. 

Legyen képes az értékesítések 

után felszámított fizetendő adó 

megállapítására, valamint a 

beszerzésekre jutó előzetesen 

felszámított adó kiszámítására. 

Legyen képes a vállalkozást 

terhelő áfa megállapítására 

(alapesetekben). 

Legyen képes az elszámolandó 

adó megállapítására, számla, 

nyugta kitöltésére. 

Ismerjen az általános 

adókulcstól eltérő adómértékek 

alá tartozó termékeket és 

szolgáltatásokat, azok 

adómértékeit. 

Legyen képes az értékesítések 

után felszámított fizetendő adó 

megállapítására, valamint a 

beszerzésekre jutó előzetesen 

felszámított adó kiszámítására. 

Legyen képes a vállalkozást 

terhelő áfa megállapítására 

(alapesetekben). Legyen képes a 

megfizetendő adó 

megállapítására, számla, nyugta 

kitöltésére. 

6.3. Helyi adók    Tudjon az egyes adótípusokra 

az adóalap és adómérték 

megadásával egyszerű 

adószámítási feladatokat 

elvégezni  
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7. Számviteli alapismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

7.1. Számviteli 

törvény 

Ismerje a számviteli 

bizonylatok szerepét, tudja 

csoportosítani a bizonylatokat, 

értelmezni a bizonylati elvet, 

ismerje az alapvető tartalmi és 

formai elvárásokat a 

bizonylatokkal szemben. 

Ismerje a számviteli beszámoló 

szerepét, tudja felsorolni fajtáit 

és a beszámoló részeit. 

Tudja felsorolni a számvitel 

feladatait, területeit. 

Tudja megnevezni a számvitel 

szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és 

belső szabályozás) és a közöttük 

levő különbségeket értelmezni. 

Ismerje a számviteli bizonylatok 

fogalmát, tudja csoportosítani a 

bizonylatokat, értelmezni a 

bizonylati elvet, ismerje az 

alapvető tartalmi és formai 

elvárásokat a bizonylatokkal 

szemben. 

Ismerje a számviteli beszámoló 

szerepét, fajtáit, tudja felsorolni 

a beszámoló részeit. 

Legyen képes értelmezni a 

beszámolás és könyvvezetés 

kapcsolatát. 

7.2. Vállalkozás 

vagyona 

Ismerje a leltár szerepét, 

jellemzőit. 

Ismerje a mérleg szerepét és 

jellemzőit  

Ismerje a mérlegfőcsoportok 

tartalmát és definícióját (az 

eszköz- és forrás csoportok). 

Ismerje az eredmény-kimutatás 

szerepét és jellemzőit, legyen 

képes megnevezni változatait. 

Ismerje a leltár fogalmát, 

fajtáit, jellemzőit. Ismerje a 

mérleg fogalmát, fajtáit, 

jellemzőit. 

Ismerje a mérlegfőcsoportok 

tartalmát és definícióját (az 

eszköz- és forrás csoportok). 

Tudja az eredmény-kimutatás 

fogalmát, jellemzőit és 

változatait, képes ismertetni az 

eredmény-kimutatás kategóriáit 

és kapcsolataikat. 

Ismerje és értse a számvitelben a 

bekerülési érték és könyv 

szerinti érték fogalmakat. 

7.3. Könyvelési 

tételek szerkesztése, 

a számlakeret 

Ismerje a könyvviteli számlák 

fogalmait, ismerje az egységes 

számlakeret felépítését és 

szerkezetét. Ismerje a főkönyvi 

számlák nyitása, zárása, az 

idősoros és számlasoros 

könyvelés alap lépéseit. Tudjon 

különbséget tenni a mérleg 

Ismerje a könyvviteli számlák 

fogalmait, az egységes 

számlakeret felépítését és 

szerkezetét. 

Legyen képes felsorolni a 

vállalati számlarend tartalmi 

elemeit. 

Ismerje a főkönyvi számlák 
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valamint a költség- és 

eredményszámlák között. 

Tudja értelmezni az analitikus és 

szintetikus könyvelés 

kapcsolatát. 

nyitása, az idősoros és 

számlasoros könyvelés 

alapfogalmait. 

Tudjon különbséget tenni a 

mérleg valamint a költség- és 

eredményszámlák között. 

Tudja értelmezni az analitikus és 

szintetikus könyvelés 

kapcsolatát. 

7.4. Tárgyi 

eszközök elszámolása 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

csoportosítására. 

Tudja a tárgyi eszközök 

értékelésére vonatkozó alapvető 

(csökkentő tételek nélkül) 

bekerülési érték szabályokat, 

legyen képes a fordulónapi 

mérlegérték megállapítására 

megadott adatokból. 

Ismerje az amortizáció 

megállapítása alapvető eljárásait 

(lineáris, teljesítményarányos). 

Legyen képes a belföldi 

beruházási szállítókkal 

kapcsolatos tételek könyvelésére 

saját pénzeszközből és hitelből 

finanszírozással. 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

üzembehelyezése könyvelésére. 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

értékcsökkenésének főkönyvi 

elszámolására. 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

csoportosítására. Tudja a tárgyi 

eszközök értékelésére vonatkozó 

alapvető bekerülési érték 

szabályokat, legyen képes a 

fordulónapi mérlegérték 

megállapítására. 

Ismerje az amortizáció 

elszámolása alapvető 

megoldásait (lineáris, 

teljesítményarányos). 

Legyen képes a belföldi 

beruházási szállítókkal 

kapcsolatos tételek könyvelésére 

(különböző finanszírozással). 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

üzembe helyezése könyvelésére. 

Legyen képes a tárgyi eszközök 

értékcsökkenésének főkönyvi 

elszámolására. 

7.5. Anyagkészletek 

elszámolása 

Ismerje az anyagok fajtáit és 

jellemzőiket. 

Ismerje az anyagok raktári és 

analitikus nyilvántartásának 

alapvető információ tartalmát. 

Legyen képes az anyagbeszerzés 

könyvelése számla szerinti áron 

(tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), a visszaküldés 

és az engedmény gazdasági 

események könyvelésére. 

Legyen képes az anyagkészlet 

csökkenések értékének 

számítására és a felhasználás 

könyvelésére átlagáron, 

csúsztatott átlagáron és FIFO- elv 

Ismerje a vásárolt készletek 

fajtáit és jellemzőiket. Legyen 

képes egyszerű esetekben a 

vásárolt készletek bekerülési 

értékének meghatározására. 

Ismerje az anyagok raktári és 

analitikus nyilvántartásának 

alapvető információtartalmát. 

Legyen képes az anyagbeszerzés 

könyvelése számla szerinti áron 

(tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), a visszaküldés 

és az engedmény gazdasági 

események könyvelésére. 

Legyen képes az anyagkészlet 

csökkenések értékének 
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alapján. 

Legyen képes elvégezni a leltári 

eltérések számítását és 

könyvelését. 

számítására és a felhasználás 

könyvelésére átlagáron, 

csúsztatott átlagáron és FIFO- elv 

alapján. 

Ismerje a leltározás feladatait, a 

leltári eltérések számítását és 

könyvelését. 

Ismerje az áruk fogalmát, tudja 

csoportosítani, 

megkülönböztetni más 

készletektől. 

7.6. Jövedelem 

elszámolás 

Ismerje a jövedelemmel 

kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások információ 

tartalmát. 

Tudja felsorolni a jövedelem 

részeit, a levonásokat. Legyen 

képes a bérfeladás számítása és 

könyvelése, a levonások 

könyvelése feladatok 

elvégzésére. 

Tudja a bérek közterheinek 

számítását, könyvelését. Legyen 

képes a jövedelem kifizetése 

(készpénzes és folyószámlára 

történő átutalás) eseményeket 

könyvelni. 

Ismerje a jövedelemmel 

kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások információ 

tartalmát, a jövedelem részeit, a 

levonások keletkezését, 

nyilvántartását és könyvelését. 

Legyen képes a bérfeladás 

számítása, nyilvántartása és 

könyvelése feladatok 

elvégzésére. 

Tudja a bérek közterheinek 

számítását, nyilvántartását és 

könyvelését. 

Legyen képes a jövedelem 

kifizetése (készpénzes és 

folyószámlára történő átutalás) 

eseményeket értelmezni és 

könyvelni. 

7.7. A saját 

termelésű készletek 

elszámolása 

Tudja felsorolni a saját 

termelésű készletek fajtáit. 

Ismerje az önköltség alapvető 

elemeit. 

Ismerje a saját termelésű 

készletek analitikus és főkönyvi 

nyilvántartásának alapvető 

információtartalmát. 

Ismerje a termelési költségek 

típusait, a költségek könyvviteli 

elszámolását a költségnemek 

szerint.  

Legyen képes a saját termelésű 

készletek raktárra vételének 

könyvelésére összköltség 

eljárással. 

Ismerje a saját termelésű 

készletek fogalmát, 

csoportosítását. 

Tudja a saját termelésű készletek 

értékelésének alapvető 

szabályait, ismerje az önköltség 

alapvető elemeit, legyen képes 

értelmezni az önköltség 

változását. 

Ismerje a saját termelésű 

készletek analitikus és főkönyvi 

nyilvántartásának alapvető 

információtartalmát. 

Ismerje a termelési költségek 

típusait, a költségek könyvviteli 

elszámolása költségnemek 

szerinti szabályait. 

Legyen képes a saját termelésű 
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készletek állományban vétele, 

valamint a fordulónapi 

mérlegérték meghatározása 

számviteli feladatokra. 

7.8. 

Termékértékesítés 

elszámolása 

Ismerje az értékesítés 

bizonylatolása rendjét, a számla 

tartalmi elemeit. 

Tudja kiszámítani az 

értékesítéshez kapcsolódó 

bevétel, forgalmi adó és 

készletcsökkenés (átlagár, FIFO 

értelmezésben) összegeket. 

Legyen képes lekönyvelni az 

értékesítés, visszaküldés és 

minőségi engedmény tételeket 

összköltség eljárással. 

Ismerje az értékesítés 

bizonylatolása rendjét, a számla 

tartalmi elemeit. 

Tudja kiszámítani az 

értékesítéshez kapcsolódó 

bevétel, forgalmi adó és 

készletcsökkenés (átlagár, FIFO 

értelmezésben) összegeket és 

legyen képes az esemény 

könyvelésére, valamint mindezt 

értelmezni és elvégezni a 

visszaküldés, a minőségi 

engedmény gazdasági 

események tekintetében. 

Legyen képes értelmezni a saját 

termelésű készletek 

állományváltozása (STKÁV) 

hozam értéket, legyen képes 

kiszámítani a tárgyévi eredmény 

meghatározása lépéseként is.  

8. Számvitel gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

  Középszint Emelt szint 

8.1. 

Pénzkezeléshez 

kapcsolódó 

bizonylatok 

Legyen képes 

alapinformációkból a következő 

bizonylatok elkészítésére vagy a 

bizonylatok tartalmi és formai 

elemei megjelenítésére: 

- kiadási és bevételi 

pénztárbizonylat, 

- készpénzfizetési számla, 

- bankhoz kötődő egyszerű 

gazdasági események 

bizonylatai. 

  

8.2. A tárgyi 

eszköz 

nyilvántartása 

Legyen képes értelmezni a 

tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó 

lap szerepét. 

Legyen képes elvégezni az 

időarányos lineáris és a 

teljesítményarányos amortizáció 

Legyen képes értelmezni a 

tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó 

és az üzembe helyezési okmány 

szerepét, felsorolni, kiegészíteni a 

tartalmi és formai elemek 

felsorolását. 
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számításokat, az ezekhez 

kapcsolódó eszköz értéket 

meghatározni. 

Legyen képes elvégezni az 

időarányos lineáris és a 

teljesítményarányos amortizáció 

számításokat, ezekhez kapcsolódó 

eszköz érték meghatározásokat. 

8.3. A készletek 

(anyagok és saját 

termelésű 

készletek) 

bizonylatai 

Legyen képes 

alapinformációkból a következő 

bizonylatok elkészítésére vagy a 

bizonylatok tartalmi és formai 

elemei megjelenítésére: 

- készlet bevételezési, 

kivételezési bizonylat, 

- készletnyilvántartó lap, 

- szállítólevél, 

- számla. 

  

8.4. A jövedelem-

elszámolás 

bizonylatai 

Legyen képes a bérszámfejtő 

lap alapján a nettó bér 

megállapítására.  
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KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI 

ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ  

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul: 

- 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó, 

- 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó, 

- 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

A szakmai fogalmakat 

megfelelő helyen és módon 

alkalmazza. 

Legyen képes a fogalmak 

jelentésváltozatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása, 

értelmezése 

Legyen képes a szóbeli 

vizsgáját logikusan, 

következetesen felépíteni. 

Legyen képes az önálló 

előadásmódra, a szakmai 

kifejezések helyes alkalmazására. 

  

1.3. Kommunikáció 

szakmai nyelven 

Legyen képes a feltett kérdések 

megértésére és a pontos 

válaszadásra.  

Legyen képes a feltett kérdések 

megértésére és a pontos, 

lényegre törő válaszadásra. 

2. Logikus gondolkodás 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Logikai 

képesség  

A meglévő információk, 

valamint az elmélet és gyakorlat 

közötti összefüggések 

felismerése.  

 

2.2. Kombinatív 

képesség  

A meglévő információk alapján 

a lehetőségek számbavétele.  
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3. Rendszerező képesség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. 

Lényegkiemelés 

Tudja a lényeges és kevésbé 

lényeges szempontokat 

megkülönböztetni. Legyen képes 

az információk osztályozására 

szakmai szempontok alapján. 

Legyen képes az információk 

szétválogatására szakmai 

szempontok alapján. 

3.2. 

Elvonatkoztatás 

képessége 

Tudja a tények és 

törvényszerűségek közötti 

összefüggéseket felismerni, 

legyen képes ezeket alkalmazni.  

  

4. Elemi számolási készség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. A közlekedési 

földrajzhoz kapcsolódó 

szükséges egyszerű 

számolási feladatok 

Legyen képes a közlekedési 

földrajzhoz kötődő egyszerű 

számítások elvégzésére. 

  

4.2. A közlekedési 

ismeretekhez és 

üzemvitelhez kötődő 

egyszerű számolási 

feladatok 

Legyen képes a közlekedési 

folyamatokhoz, üzemhez, 

menetrendekhez kapcsolódó 

egyszerű számolási feladatok 

végrehajtására. 

  

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Közlekedési ismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. 

Közlekedéstörténet 

Legyen képes bemutatni a 

közúti közlekedés kialakulását, 

fejlődését a kezdetektől 

napjainkig. 

Tudja bemutatni a vasúti 

közlekedés kialakulását, 

fejlődését a kezdetektől 

napjainkig. 

Legyen képes bemutatni a vízi 

közlekedés kialakulását, 

Legyen képes bemutatni a 

csővezetékes szállítás kialakulását, 

fejlődését a kezdetektől 

napjainkig. 

Tudja bemutatni a hírközlés és a 

távközlés fejlődését. 
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fejlődését a kezdetektől 

napjainkig. 

Tudja bemutatni a légi 

közlekedés kialakulását, 

fejlődését a kezdetektől 

napjainkig. 

1.2. Közlekedési 

alapfogalmak 

Tudja meghatározni a 

közlekedés fogalmát, feladatát. 

Legyen képes értelmezni a 

közlekedés fogalmának 

összetevőit. 

Tudja bemutatni a közlekedés 

kiszolgáló létesítményeit, a 

raktárakat. 

Legyen képes bemutatni a 

közlekedés felosztását, a 

közlekedési alágazatok 

jellemzését, a közlekedési 

munkamegosztást. 

Legyen képes ismertetni a 

közlekedés alapfogalmait: áru, 

küldemény, fuvarozás, 

szállítmányozás, fuvarlevél, 

fuvardíj, járműbérlet. 

Tudja bemutatni a közlekedési 

infrastruktúrát.  

Tudja bemutatni az ember 

szerepét a közlekedésben. 

1.3. A vasúti 

közlekedés technikája 

Legyen képes ismertetni a 

vasúti közlekedés felosztását, a 

vasúti pályát, az alépítmény 

részeit, kialakítását, feladatát. 

Tudja a felépítmény és 

részeinek a jellemzőit, a 

felépítményi alapfogalmakat, 

valamint a különleges 

felépítményeket. 

Legyen képes ismertetni a 

vágánykapcsolások fajtáit, azok 

fő jellemzőit. 

Legyen képes bemutatni a 

vasúti vontató járművek fajtáit, 

jellemzőit, a vasúti vontatott 

járművek szerkezetét és típusait, 

a vasúti járművek káros 

mozgásait. 

Tudja ismertetni a vasúti 

közlekedés kiszolgáló 

létesítményeit. 

Tudja ismertetni a vasúti jelző- 

és biztosítóberendezéseket. 
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1.4. A közúti 

közlekedés technikája 

Tudja ismertetni a közúti 

pályát, a közutak osztályozását, a 

közúti pályával kapcsolatos 

alapfogalmakat. Legyen képes 

bemutatni a közúti járművek 

szerkezetét és felépítését, a 

négyütemű Otto-motor, valamint 

a dízelmotor működését. 

Tudja csoportosítani a 

tehergépjárműveket. Legyen 

képes bemutatni a 

tehergépjárművek főbb 

jellemzőit, a közúti járművek 

fontosabb paramétereit. 

Tudja ismertetni a közúti 

járművek csoportosítását. Legyen 

képes bemutatni a kétütemű 

Otto-motor működését, tudja 

ismertetni a motorok üzem- és 

kenőanyagainak főbb jellemzőit. 

1.5. A városi 

közlekedés technikája 

Tudja ismertetni a városok 

részeit, a települések 

úthálózatát. Legyen képes 

bemutatni a városi közlekedés 

járműveit, az autóbuszokat, 

trolibuszt, villamost, metrót és 

HÉV-et. Tudja meghatározni a 

városi közlekedés járműveivel 

szemben támasztott 

követelményeket. Legyen képes 

bemutatni a városi közlekedés 

kiszolgáló létesítményeit, az 

autóbusz-megállóhelyeket, az 

autóbusz-állomások 

csoportosítását, feladatait, 

részeit. 

Tudja ismertetni a városok, 

települések csoportosítását, 

részeit.  

1.6. A vízi 

közlekedés technikája 

Legyen képes bemutatni a vízi 

közlekedés csoportosítását, a vízi 

közlekedés pályáját, a belvízi és 

tengeri hajóútvonalakat. 

Legyen képes meghatározni a 

vízi közlekedés járműveit, a hajók 

csoportosítását, felépítését, a 

főbb szerkezeti részek közül a 

főgépet, a segédüzemet és a 

hajók csővezetékrendszereit. 

Tudja bemutatni az egyéb 

feladatokat ellátó úszó 

létesítményeket, a vízi 

közlekedés kiszolgáló 

létesítményeit, kikötőket, 

dokkokat. 

Legyen képes meghatározni a 

hajók főbb szerkezeti részeit. 

Legyen képes ismertetni a vízi 

közlekedés egyéb kiszolgáló 

tevékenységeit, a hajókiemelést. 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól



5 

1.7. A légi 

közlekedés technikája 

Tudja bemutatni a légi 

közlekedés felosztását. Legyen 

képes jellemezni a légi 

közlekedés pályáját, a légi 

közlekedés járműveit. Legyen 

képes a repülőgépek 

osztályozására. Tudja bemutatni 

a repülőgépek szerkezetét, a 

sárkányt és a hajtóművet. Legyen 

képes ismertetni a légi 

közlekedés kiszolgáló 

létesítményeit, a repülőterek 

csoportosítását, a repülőterek 

létesítményeit. 

  

1.8. A csővezetékes 

szállítás technikája 

Legyen képes a csővezetékes 

szállítás értelmezésére, tudja 

bemutatni a fogalmát. Legyen 

képes ismertetni a csővezetékes 

szállítás csoportosítását, a kis 

távolságú csővezetékes szállítási 

módokat, a nagy távolságú 

csővezetékes szállítást. Legyen 

képes ismertetni a csővezetékes 

szállítás technikai berendezéseit. 

  

1.9. 

Egységrakomány-

képzés az 

áruszállításban 

Legyen képes ismertetni a 

rakodólapokat, mint az 

egységrakomány-képzés 

eszközeit, a rakodólapos 

egységrakományok kialakítását, 

rögzítését. 

Tudja ismertetni a 

konténereket az 

egységrakomány-képzésben, a 

konténerek csoportosítását, a 

nagykonténerek rakodását. 

  

1.10. A kombinált 

áruszállítás 

Tudja meghatározni a 

kombinált áruszállítás előnyeit. 

Legyen képes ismertetni a 

konténeres áruszállítást, a közút-

vasút huckepack szállítást, a 

közút-vízi huckepack szállítást, a 

folyam-tengeri kombinált 

áruszállítást. 

Tudja ismertetni a kombinált 

áruszállítás termináljait.  
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2. Közlekedési földrajz 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Általános 

földrajzi ismeretek 

Tudja ismertetni a térképek 

fajtáit, jelrendszerét, a 

méretarányt. Legyen képes 

mérések elvégzésére a 

térképeken. 

Tudja ismertetni a közlekedési 

földrajzi fogalmakat: szállítási 

források és térbeli 

elhelyezkedésük, közlekedési 

hálózat formái és legfontosabb 

pontjai, közlekedési izokron 

vonalak. 

Tudja ismertetni az 

időszámítási módokat. 

2.2. A vasúti 

közlekedés 

Legyen képes bemutatni a 

vasútvonalak osztályozását, 

számozását. Legyen képes 

bemutatni Magyarország 

vasúthálózatát, a vasúti 

fővonalakat, elágazásokat. Tudja 

ismertetni a nemzetközi vasúti 

összeköttetéseket, 

határátkelőhelyeket. 

Legyen képes bemutatni az 

átlós vonalakat. Tudja ismertetni 

hazánk jelentősebb keskeny 

nyomtávolságú vasútvonalait. 

Tudja ismertetni a nemzetközi 

vasúti tranzitútvonalakat. 

2.3. Közúti 

közlekedés 

Tudja ismertetni hazánk és 

Európa közúthálózatát, 

számozási rendszerét, a 0-ra és 5-

re végződő E utakat, hazánk első- 

és másodrendű főútvonalait, a 

magyarországi autópályákat. 

Legyen képes ismertetni hazánk 

közúti határátkelőhelyeit. Tudja 

bemutatni a páneurópai 

közlekedési folyosókat. 

Legyen képes ismertetni a 

közutak csoportosítását és 

műszaki jellemzőiket. 

Tudja ismertetni az E utakat, a 

magyarországi körgyűrűket. 

2.4. Vízi, légi 

közlekedés és 

csővezetékes szállítás 

Legyen képes ismertetni 

Európa belvízi közlekedését, 

hajózható csatornáit, Európa 

tengeri hajózását. Tudja 

ismertetni Magyarország vízi 

közlekedését, hajózható vízi 

útjait. Ismerje a hazai 

repülőtereinket. 

Tudja bemutatni hazánk és az 

európai térség jelenlegi 

csővezeték-hálózatát. 
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3. Közlekedés-üzemvitel 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. A vasúti 

közlekedés 

üzemvitele 

Legyen képes bemutatni a 

vasúttal szemben támasztott 

követelményeket, a vasúti 

személyszállítási folyamatot. 

Tudja meghatározni a vasúti 

árufuvarozási folyamatot és 

részeit, a küldemények 

csomagolását, a fuvareszköz 

megrendelését és kiállítását, a 

rakodást, a küldemény átvételét, 

a küldemény továbbítását, a 

fuvarozás végrehajtását, valamint 

a fuvarozás befejezését, a 

kiszolgáltatást. 

Legyen képes használni a vasúti 

menetrendeket, onnan tudjon 

adatokat gyűjteni. 

Tudja bemutatni a vasúti 

forgalom szervezését, az 

árufuvarozás a személyszállítás 

lebonyolítását. 

3.2. A városi és 

közúti közlekedés 

üzemvitele 

Tudja ismertetni a közúti 

áruszállítás üzemvitelét, az 

árufuvarozási folyamatokat. 

Legyen képes bemutatni a közúti 

árufuvarozás járattípusait. Tudja 

ismertetni a közúti 

személyszállítás üzemvitelét, a 

helyi, az elővárosi-környéki, 

illetve a távolsági 

személyközlekedés jellemzőit. 

Legyen képes használni a közúti 

autóbusz-menetrendeket, onnan 

tudjon adatokat gyűjteni. 

Tudja ismertetni a városi 

közlekedés üzemvitelét. Legyen 

képes ismertetni a városi 

tömegközlekedési rendszereket, 

az utazási igazolványokat. 

  

3.3. A vízi 

közlekedés 

üzemvitele 

Tudja bemutatni az áruszállító 

hajózási módok csoportosítását. 

Legyen képes ismertetni a belvízi 

áruszállítási módokat, a vontató-, 

a toló- és az önjáró hajózást. 

Legyen képes bemutatni a 

folyam-tengeri hajózást. Tudja 

ismertetni a tengerhajózás 

  

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól



8 

üzemvitelét, a szabadhajózást, a 

vonalhajózást és a speciális 

hajózást. Legyen képes 

ismertetni a vízi 

személyszállítást: tengeri, belvízi, 

átkelő hajózást. 

4. Jogi, gazdasági, vállalkozási és marketing ismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. Vállalkozások, 

gazdasági társaságok 

Tudja bemutatni a 

vállalkozások indítását. 

Legyen képes ismertetni az 

egyéni vállalkozást, a 

vállalkozásokat, gazdasági 

társaságokat, azok jellemzőit. 

Legyen képes ismertetni a 

vállalkozások finanszírozási 

forrásait, eszközeit. Tudja 

bemutatni az eszközök 

csoportosítását, fajtáit. 

4.2. Marketing Tudja ismertetni a marketing 

fogalmát, fejlődésének 

szakaszait. Tudja bemutatni a 

marketing és a piackutatás 

kapcsolatát, valamint a 

piackutatást. Tudja ismertetni a 

marketing-MIX elemei közül a 

termékpolitikát, az árpolitikát és 

a kommunikációs politikát. 

Legyen képes ismertetni a 

reklámot, az eladásösztönzést, a 

direkt marketinget, a PR-

tevékenységet, a szponzorálást, a 

vállalati arculatot, az 

arculattervezést. 

Legyen képes ismertetni a 

fogyasztói magatartás modelljét, 

a vásárlói magatartást 

befolyásoló tényezőket. 

4.3. Magyarország 

Alaptörvénye 

Tudja bemutatni az államot, az 

Országgyűlés, a kormány, a 

köztársasági elnök feladatait, 

jogait, kötelezettségeit, 

választását. 

Tudja bemutatni az 

Alkotmánybíróság feladatait. 

Tudja ismertetni a bíróságok, 

az ügyészség feladatait, 

működését, az alapvető jogok 

biztosát, a helyi 

önkormányzatokat. 
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4.4. Szerződések Legyen képes ismertetni a 

szerződés fogalmát. 

Tudja ismertetni a szerződés 

létrejöttét, a szerződéskötést. 

Tudja bemutatni az 

érvénytelen szerződéseket, a 

semmisséget, a 

megtámadhatóságot. 

Tudja ismertetni a szerződés 

módosítását, megszűnését, 

teljesítését, megszegését. Legyen 

képes bemutatni a szerződés 

megerősítését, a jótállást, a 

termékszavatosságot. 

  

4.5. Nevesített 

szerződések 

Tudja bemutatni az adásvételi, 

a bérleti, a fuvarozási és a 

szállítmányozási szerződést. 

Tudja bemutatni a vállalkozási, 

a megbízási és a biztosítási 

szerződést. 

4.6. Polgári jogi 

kártérítési felelősség 

Tudja ismertetni az általános 

vétkességen alapuló felelősséget, 

a jogellenes magatartást. Tudja 

bemutatni a kárt, a vétkességet 

és a kártérítési felelősséget. 
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TESTNEVELÉS 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A) Elméleti ismeretek 

   KÖZÉPSZINT  EMELT SZINT 

 1. Az olimpiai mozgalom 

létrejötte, célja, feladatai; magyar 

sportsikerek 

 - Az ókori és az újkori olimpiai játékok 

kialakulása, története; kiemelkedő 

események; 

- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó, 

embléma, olimpiai láng; 

- magyarok az olimpiai versenyeken, 

magyar olimpiai bajnokok; 

- magyar sikersportágak; 

- paralimpiai játékok. 

 - Az ókori és az újkori olimpiai játékok 

kialakulása, története; kiemelkedő 

események; 

- olimpiai zászló, szimbólum, jelszó, 

embléma, olimpiai láng; 

- magyarok az olimpiai versenyeken, 

magyar olimpiai bajnokok; 

- magyar sikersportágak; 

- paralimpiai játékok; 

- NOB és a MOB szerepe az olimpiai 

eszme ápolásában. 

 2. A harmonikus 

testi fejlődés 

 A testi fejlődés rövid jellemzése 

általános és középiskolás korban 

(magasság, testsúly, mozgásos 

cselekvések). 

 - Legfontosabb testméretek (magasság, 

testsúly, testarányok) alakulása a fejlődés 

során; 

- a mozgásos cselekvések változása az 

életkor függvényében; 

- a serdülőkor testi és mozgásos 

cselekvés fejlődésének specialitásai. 

 3. A testmozgás, a sport szerepe 

az egészséges életmód 

kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 

 Tájékozottság bizonyítása az 

egészséges életmód kialakításához 

szükséges alapvető 

ismeretekben. 

Az egészséges életmód összetevőinek 

értelmezése: rendszeres testedzés, 

optimális testsúly, aktív pihenés, testi 

higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő 

hasznos eltöltése, egészségkárosító 

szokások (alkohol, dohányzás, drog) 

hatásai és megelőzésük. 

A testmozgás szerepe az érzelem- és 

feszültségszabályozásban, 

stresszkezelésben (mentális egészség). 

 - A testnevelés és a sport 

személyiségfejlesztő hatása; 

- az egészséges életmód meghatározó 

tényezői; 

- szenvedélybetegségek veszélyei; 

- az egyéni és a csapatsportok hatása a 

személyiségfejlődésre; 

- az „egészséges” közösség visszatartó 

ereje; 

- életre szóló sportolás lehetőségei. 

 4. A motoros képességek szerepe 

a teljesítményben 

 A motoros képességek értelmezése, 

fejlesztési lehetőségei. 

A pulzus fogalma, típusai, mérési 

lehetőségei, összefüggése az 

intenzitással.  

Az erőfejlesztés szabályai. 

 - A motoros képességek jellemzése; 

- fizikai teherbíró képesség; 

- szellemi teherbíró képesség; 

- edzettségi állapot mérésének 

lehetősége; 

- az egyes képességek és a sportágak 

kapcsolata; 

- egyszerű képességfejlesztő módszerek. 
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 5. Gimnasztikai 

ismeretek 

 A bemelegítés szerepe és kritériumai. 

A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés 

órákon.  

Gyakorlatok javaslata a testtartás 

javítására és a különböző kondicionális 

képességek fejlesztésére. 

Nyújtó, lazító és erősítő hatású 

gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

 - A gimnasztika gyakorlatok 

felhasználása a testedzésben; 

- gyakorlatok javaslata a testtartás 

javítására és a különböző kondicionális 

képességek fejlesztésére. 

 6. Atlétika  A tanult atlétikai futó, ugró és dobó 

versenyszámok ismerete és 

végrehajtásuk 

lényege. 

 - Az atlétikai mozgásformák 

csoportosítása; 

- az atlétika mint előkészítő sportág; 

- fizikai törvényszerűségek 

érvényesülése az atlétika 

versenyszámaiban; 

- az atlétika mozgásanyagának 

kapcsolata más sportágakkal; 

- képességfejlesztés az atlétika 

mozgásanyagával; 

- magyarok az atlétika élvonalában. 

 7. Torna  A női és férfi tornaszerek és az azokon 

végrehajtható alapelemek ismertetése. A 

legfontosabb baleset-megelőző 

eljárások. Segítségadás gyakorlásnál. 

 - A női és férfi torna versenyszámai; 

- a különböző szereken végrehajtható 

alapelemek és a legfontosabb baleset- 

megelőző eljárások; 

- a tanult talaj- és szertornaelemek 

technikai végrehajtásának és a 

segítségnyújtás módjainak ismerete 

- magyar tornászok a világ élvonalában; 

kiemelkedő nemzetközi eredmények. 

 8. Zenés-táncos mozgásformák  A zenés-táncos mozgásformák 

egyikének ismertetése (pl. ritmikus 

sportgimnasztika, aerobik, néptánc stb.). 

 - A ritmikus gimnasztika és az aerobik 

sportág bemutatása; 

- az esztétikum szerepének megítélése a 

zenés-táncos mozgásformákban; 

- a versenygyakorlatok speciális 

mozgásformái. 

 9. Küzdősportok, önvédelem  2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték 

ismertetése. 

Egy küzdősport bemutatása, alapvető 

szabályainak ismertetése. 

Küzdőjátékok. Alapvető esések, 

gurulások, tompítások jellemzése. 

- A küzdősportok tanulásának szerepe az 

iskolai testnevelésben; 

- előkészítő küzdőjátékok  

- páros és csoportos testnevelési játékok; 

- grundbirkózás és szabályai; 

- magyarok a küzdősportolók a világ 

élvonalában. 

 10. Úszás  Az úszás jelentősége az ember életében, 

szerepe az egészségtudatos, aktív 

életvitelben. 

Egy úszásnem ismertetése. 

Az úszás higiéniájának ismerete. 

 - Az úszás jelentősége az ember 

életében; 

- az úszás és a vízi sportok higiénéje; 

- úszásnemek és jellemzőik; 

- egy úszásnem technikai 

végrehajtásának leírása; 

- az úszás alapvető versenyszabályai; 

- a szabadvízi és az uszodai úszás 

különbségei; 

- fizikai törvényszerűségek 

érvényesülése az úszásban; 

- a vízből mentés végrehajtása; 

- kiemelkedő magyar nemzetközi 

eredmények az úszósportban. 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2



 11. Testnevelési és sportjátékok  Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, 

célfelületre történő továbbítással és az 

összjátékkal kapcsolatos három 

testnevelési játék ismertetése. Egy 

választott sportjáték alapvető 

szabályainak (pályaméretek, játékosok 

száma, időszabályok, eredményszámítás, 

a labdavezetésre, a támadásra és 

védekezésre vonatkozó szabályok), 

valamint alapvető technikai, taktikai 

elemeinek bemutatása. 

Személyes és társas folyamatok a 

játéktevékenységben (asszertivitás, 

sikerorientáltság, kooperáció). 

 - Egy választott sportjáték bemutatása, 

szabályainak értelmezése; 

- a sportjátékot előkészítő testnevelési 

játékok; 

- két sportág összehasonlítása - 

szabályainak alapján (pályaméretek, 

játékosszám, pontszerzés, időtartam, 

csere, időkérés, technika, taktika stb.); 

- magyarok a sportjátékokban; sikeres 

labdajátékok. 

 12. Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 

 Egy választott, alternatív, szabadidős, 

természetben űzhető sportág 

jellegzetességeinek és legfontosabb 

szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, 

természetjárás, evezés, görkorcsolya 

stb.)  

Alapvető ismeretek a táborozások 

előnyeiről. 

 - Egy választott, alternatív, szabadidős, 

természetben űzhető sportág bemutatása: 

sí, kerékpár, természetjárás, evezés, 

kajakozás, görkorcsolya, gördeszka stb.; 

- a választott sportág legfontosabb 

technikai elemeinek és szabályainak 

ismertetése; 

- baleset-megelőzés; 

- felszerelések, és azok karbantartása; 

- a választott sportág népszerűsége, 

elterjedése a világban; hazai ismertség; 

eredmények; 

- táborozási lehetőségek; alapvető 

táborozási ismeretek. 

B) Gyakorlati ismeretek 

 1. Gimnasztika  Lányok: kötélmászás állásból, teljes 

magasságig mászókulcsolással. A teljes 

feljutás ideje legfeljebb: 10 s. 

Fiúk: függeszkedés állásból teljes 

magasságig, legfeljebb: 9,7 s. 

A szabadon összeállított, 48 ütemű 

szabadgyakorlat bemutatása. 

 Lányok: kötélmászás állásból, teljes 

magasságig mászókulcsolással. A teljes 

feljutás ideje legfeljebb: 9,7 s.  

Fiúk: függeszkedés ülésből teljes 

magasságig, legfeljebb: 9,7 s. 

A mászókötél hossza: 5 méter. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező 64 

ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

 2. Atlétika  Egy futó-, egy ugró- és egy dobószám 

választása kötelező. 

 

- 60 m-es síkfutás; 

- 2000 m-es síkfutás; 

- Távolugrás választott technikával; 

- Magasugrás választott technikával; 

- Súlylökés; 

- Kislabdahajítás. 

 60 m-es síkfutás, 2000 m-es síkfutás; 

egy választható dobószám 

(kislabdahajítás, súlylökés, gerelyhajítás, 

diszkoszvetés); egy választható 

ugrószám (távol- vagy magasugrás) 

technikailag elfogadott, teljesítménnyel 

értékelt bemutatása. 

 Futások  Egyik futószám választása kötelező: 

60 méteres síkfutás térdelőrajttal.  

Lányok: legfeljebb 9,8 s. 

Fiúk: legfeljebb 8,8 s. 

2000 méteres síkfutás 

Lányok: legfeljebb 10:30 perc.  

Fiúk: legfeljebb 9:30 perc. 

 60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

Lányok: legfeljebb 9,5 s. 

Fiúk: legfeljebb 8,4 s. 

2000 méteres síkfutás 

Lányok: legfeljebb 9:50 perc.  

Fiúk: 9:00 perc. 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3



 Ugrások  A két ugrószámból egy választása 

kötelező. 

Az ugrás technikája egyénileg 

választható. 

Magasugrás 

Lányok: minimummagasság: 110 cm.  

Fiúk: minimummagasság: 125 cm. 

Távolugrás 

Lányok: minimumtávolság: 330 cm.  

Fiúk: minimumtávolság: 410 cm. 

 A két ugrószámból egy választása 

kötelező. 

Magasugrás 

(flop vagy hasmánttechnikával)  

Lányok: minimummagasság: 115 cm.  

Fiúk: minimummagasság: 140 cm. 

Távolugrás választott technikával  

Lányok: minimumtávolság: 380 cm.  

Fiúk: minimumtávolság: 480 cm. 

 Dobások  Egy dobószám szabadon választott 

technikával történő bemutatása. 

Kislabdahajítás 

(Javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség 

által rendszeresített új típusú kislabda  

használata.) 

Lányok: minimumtávolság: 20 m.  

Fiúk: minimumtávolság: 30 m. 

 Egy dobószám szabadon választott 

technikával történő bemutatása. 

Kislabdahajítás 

Lányok: minimumtávolság: 30 m.  

Fiúk: minimumtávolság: 42 m.  

Súlylökés 

Lányok. 4 kg-os súlygolyóval; 

minimumtávolság: 7 m.  

   Súlylökés 

Lányok. 4 kg-os súlygolyóval; 

minimumtávolság: 5,5 m. Fiúk: 6 kg-os 

súlygolyóval; minimumtávolság: 7,5 m. 

 Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval; 

minimumtávolság: 9 m. 

Diszkoszvetés 

Lányok: 1 kg-os diszkosszal; 

minimumtávolság: 20 m.  

Fiúk: 1,5 kg-os diszkosszal; 

minimumtávolság: 28 m.  

Gerelyhajítás 

Lányok. 600 g-os gerellyel; 

minimumtávolság: 20 m.  

Fiúk: 800 g-os gerellyel;  

minimumtávolság: 32 m. 

 3. Torna  A talajgyakorlat és a szekrényugrás 

bemutatása kötelező, és egy további szer 

kötelezően választható. 

Lányoknál választható: felemáskorlát, 

gerenda, ritmikus gimnasztika. 

Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy 

korlát. 

 A talaj- és a szekrényugrás bemutatása 

kötelező, egy szer kötelezően 

választható. 

Lányoknál: felemáskorlát, gerenda, 

ritmikus gimnasztika választható.  

Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy 

korlát. 

 3.1. Talajtorna  A négy kötelező és egy ajánlott elemből 

álló, összefüggő talajgyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: gurulóátfordulás, 

fejállás, kézállás, mérlegállás. 

Ajánlott elemek: kézenátfordulás, 

tarkóbillenés, fejenátfordulás, 

tigrisbukfenc, gurulóátfordulás futólagos 

kézállásba. 

 A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása. 

 3.2. Szekrényugrás  Egy tanult támaszugrás bemutatása 

(lányok minimum 4 részes, keresztben, 

fiúk 5 részes, hosszában felállított 

szekrényen). 

 Fiúk: lebegőtámasszal végzett 

terpeszátugrás bemutatása.  

Lányok: lebegőtámasszal végzett 

guggolóátugrás bemutatása. 
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 3.3. Felemáskorlát  A három kötelező és egy ajánlott 

elemből álló, összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: térdfellendülés, 

kelepfellendülés a felső karfára, alugrás. 

Ajánlott elemek: ostorlendület, 

kelepfelhúzódás, malomforgás, 

kelepforgás. 

 A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása - 

- Ostorlendület, kelepfellendülés a 

magaskarfára, kelepforgás hátra, 

malomforgás előre, alugrás. 

 3.4. Gerenda  A négy kötelező és egy ajánlott elemből 

álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: járás, felugrás, 

testfordulat, leugrás. 

Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és 

térdelőtámasz, fekvőtámasz, 

hasonfekvés, hanyattfekvés, 

gurulóátfordulás. 

A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása - 

Felugrás guggolásba, fordulat, 

lebegőállás, keringőlépés, mérlegállás, 

szökkenő hármaslépés, guggolás, 

lábtartás-csere, homorított leugrás. 

 3.5. Ritmikus 

gimnasztika 

 Különböző elemekből álló 

szabadgyakorlat zenére történő 

bemutatása (a gyakorlat ideje: 35–45 s). 

Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, 

keringőlépés, fordulatok, szökkenő 

hármaslépés, lebegő- és mérlegállás, 

lábemelések és lendítések, 

törzshullámok, ívelt és nyújtott 

kartartások stb. 

Egy választott kéziszerrel (labda, karika, 

kötél, szalag, buzogány) 3 elem 

bemutatása. 

Önállóan összeállított kéziszergyakorlat 

bemutatása zenére, a kötelezően 

megjelölt test- és szertechnikai 

elemeknek megfelelően. 

A gyakorlat ideje: minimum 45 s. 

(választható kéziszer: labda, karika, 

kötél, szalag, buzogány).  

 3.6. Gyűrű  A három kötelező és egy ajánlott 

elemből álló, összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: zsugorlefüggés, 

lefüggés, homorított leugrás. 

Ajánlott elemek: futólagos támaszba 

kerülés, lebegőfüggés, hátsófüggés, 

vállátfordulás előre, leterpesztés. 

 A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása. 

 3.7. Nyújtó  A három kötelező és egy ajánlott 

elemből álló, összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület, 

kelepforgás, alugrás. 

Ajánlott elemek: malomfellendülés, 

térdfellendülés, nyílugrás. 

 A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása. 

 3.8. Korlát  A három kötelező és egy ajánlott 

elemből álló, összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület támaszba 

vagy felkarfüggésbe, felkarfüggés, 

pedzés, kanyarlati leugrás. 

Ajánlott elemek: pedzés, billenések, 

emelések, saslendület, vállállás. 

 A tanévre kötelezően előírt gyakorlat 

bemutatása. 
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 4. Küzdősportok, önvédelem A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek 

bemutatása: 

Dzsúdó alapelemek: 

– csúsztatott esés állásból, 

– esés állásból, 

– dzsúdógurulás; 

vagy 

Birkózás alapelemek: 

– dulakodás, 

– hídban forgás, 

– társ felemelése háttal felállásból. 

A dzsúdó és a birkózás alapelemeinek 

bemutatása: 

Dzsúdó alapelemek: 

– csúsztatott esés állásból, 

– esés állásból, 

– dzsúdógurulás; 

vagy 

Birkózás alapelemek: 

– dulakodás, 

– hídban forgás, 

– társ felemelése háttal felállásból. 

 5. Úszás  50 m megtétele egy választott 

úszásnemben, 

szabályos rajttal és fordulóval; 25 m 

teljesítése egy másik választott 

úszásnemben, szabályos rajttal. 

 50 m úszás választott úszásnemben; 

két másik úszásnemben 25 m teljesítése, 

szabályos rajttal és fordulókkal. Vízből 

mentési előgyakorlat (az uszoda falától 

5-10 m-re, a medence alján elhelyezett 

tárgy felhozása a víz alól). 

Az 50 m-es úszásnemben a pontszám az 

elért időeredmény alapján kerül 

kiszámításra. 

 6. Testnevelési és 

sportjátékok 

 Két sportjáték választása kötelező.  A vizsgázó a négy választható 

labdajáték (labdarúgás, kézi-, kosár- és 

röplabda) közül három gyakorlati 

anyagát mutatja be. 

 Kézilabda  1. Kapura lövés gyorsindítás után - a 

saját 

védővonalról indulva átadás a 

félpályánál álló társnak, a futás közben 

visszakapott labda vezetése után 

egykezes beugrásos kapura lövés. 

 

2. Büntetődobás - egyenlő eloszlásban, a 

kapu két alsó sarkába elhelyezett 

zsámolyra. 

 

3. Tetszőleges lendületszerzés után 

távolba dobás kézilabdával. 

 1. Kapura lövés gyorsindítás után - a 

saját védővonalról indulva átadás a 

félpályánál álló társnak, futás közben a 

visszakapott labda vezetése után 

egykezes beugrásos kapura lövés passzív 

védő mellett. 

 

2. Büntetődobás - egyenletes eloszlással 

a kapu két sarkában elhelyezett 

zsámolyra. Érvényes a közvetlen találat, 

amelyet erős, egykezes felső dobással 

kell elvégezni. 

 

3. Távolba dobás kézilabdával - 

tetszőleges lendületszerzés után. 
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 Kosárlabda  1. Fektetett dobás - félpályáról indulva 

kétkezes mellső átadás a büntetővonal 

magasságában az oldalvonalnál álló 

társnak, indulócsel után befutás a kosár 

felé, a visszakapott labdával leütés nélkül 

fektetett dobás. Jobbkezes végrehajtás. 

 

 

2. Fektetett dobás - félpályáról indulva 

kétkezes mellső átadás a büntetővonal 

magasságában az oldalvonalnál álló 

társnak, indulócsel után befutás a kosár 

felé, a visszakapott labdával leütés nélkül 

fektetett dobás. Balkezes végrehajtás. 

 

3. Büntetődobás - választott technikával. 

 1. Fektetett dobás - félpályáról a 

középkörből indulva kétkezes mellső 

átadás a büntetővonal előtt álló társnak, 

rövid csel után futás balra és a 

visszakapott labdával megállás, bal láb 

elől. Hosszú indulás, labdavezetés az 

adogató előtt, jobbkezes fektetett dobás. 

 

2. Fektetett dobás - félpályáról a 

középkörből indulva kétkezes mellső 

átadás a büntetővonal előtt álló társnak, 

rövid csel után futás jobbra és a 

visszakapott labdával megállás, jobb láb 

elől. Hosszú indulás, labdavezetés az 

adogató előtt, balkezes fektetett dobás. 

 

3. Tempódobás - elhelyezkedés a 

büntetővonal sarkánál kosárlabda 

alapállásban: rövidindulás után egy 

leütés tempódobás. 

 Labdarúgás  1. Labdaemelgetés (dekázás) - a földről 

felvett vagy feldobott labdát váltott 

lábbal történő érintéssel kell levegőben 

tartani. 

 

2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan, 

öt darab egyenlő távolságra letett 

tömöttlabda (bója) között szlalom 

labdavezetés  

oda-vissza, kapura lövés 10 méterről. 

 

3. Összetett gyakorlat: félpályáról 

indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 

8-10 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött 

ugrószekrénytetőre, a visszapattanó 

labda kapura rúgása. 

 1. Labdaemelgetés (dekázás) - a 

gyakorlatot a földről felvett, illetve 

feldobott labdával is lehet kezdeni. A 

labdát váltott lábú érintéssel kell 

levegőben tartani. 

 

2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan, 

öt darab egyenlő távolságra letett 

tömöttlabda (bója) között szlalom 

labdavezetés, kapura lövés 10 m-ről. Az 

utolsó bója 15 m-re legyen a kaputól. 

 

3. Összetett gyakorlat: félpályáról 

indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 

10-12 m-re oldalt elhelyezett, ledöntött 

ugrószekrénytetőre, a visszapattanó 

labda kapura rúgása. 

 Röplabda  1. Kosárérintéssel a labda fej fölé 

játszása egy 2 m sugarú körben. (A 

labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell 

játszani.) 

 

2. Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása 

egy 2 m sugarú körben. (A labdát 

legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani.) 

 

3. Nyitások választott technikával a 

támadóvonal mögé, váltott térfélre. 

 1. Kosárérintéssel 2 m távolságról a 

labda falra játszása 3 m magasságú vonal 

fölé. 

 

2. Alkarérintéssel 2 m távolságról a labda 

falra játszása 3 m magasságú vonal fölé. 

 

3. Nyitások - felső egyenes 

nyitástechnikával, érvényes a 3 m-es 

vonal mögötti terület. Váltott oldalra kell 

nyitni. 
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Szakszó-, név- és fogalomtár 

Az alábbi szakkifejezések használata a szóbeli vizsgán elvárható. 

KÖZÉPSZINT 

11-es rúgás 

aktív pihenés 

alakzatok - oszlop, vonal, kör 

alkarérintés 

álló- és térdelőrajt 

alsó egyenes nyitás - nyitásfogadás 

átadás - egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső, pattintott 

büntetődobás 

Coubertin báró 

deformitás 

döntés 

edzésmódszer 

edzettség 

egészség 

egészséges életmód 

elhízás 

előkészítő gyakorlatok 

emelés 

emelkedés 

ereszkedés 

esztétikus mozgás 

fejelés 

fejlődések, szakadozások 

fektetett dobás 

fogások 

fordítás 

forduló 

gimnasztikai alapforma 

gurulás 

gyerekkor 

gyors indítás 

hajítás, vetés, lökés 

hajlékonyság 

hajlítás 

helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes) 

ideális testsúly 

ízületi mozgékonyság 

járás (futás) megindítása, megállítása 

kapura lövések - beugrásos, felugrásos 

keringési rendszer 

kiindulóhelyzet 

kosárérintés 

küzdelem 

labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt 

labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső csüd 

labdavezetés 

leengedés 

légzőrendszer 

lendítés 
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lendületszerzés 

magasugrás - flop-, hasmánt-, átlépőtechnika 

magyar olimpiai bajnokok - legalább öt név ismerete 

mell-, gyors-, hátúszás 

motiváció 

mozgatórendszer 

nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás 

nyújtás 

olimpiai játékok - ókori, újkori játékok 

passzív pihenés 

prevenció 

pulzus 

rajtolás 

rekreáció 

ritmikus gimnasztika szerek - kötél, labda, karika, buzogány, szalag 

serdülőkor 

sérülés 

sikerélmény 

sorakozás 

szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, labda, súlyzó, medicinlabda stb.) 

szabadrúgás - közvetett, közvetlen 

távolugrás - lépőtechnika, ollózótechnika 

teljesítmény 

terhelés 

természeti erők 

testedzés 

testfordulatok 

testi higiéné 

testnevelés - sport 

testtartás 

tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, billenések, forgások, átfordulások, támaszugrások, 

lebegőtámasz, lendületek, fellendülések, támaszhelyzetek, leugrások, összekötő elemek 

tornaszerek - talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, gyűrű, korlát, lólengés 

váltás 

védekezés - emberfogásos, területvédekezés 

EMELT SZINT 

a szervezet energiaszolgáltató rendszere 

akadályfutás 

akceleráció 

átadások - légátadás, horogátadás, egykezes oldalsó átadás 

átlövés 

autogén tréning 

bedobás 

biológiai életkor 

biológiai feltételek 

cselekvésbiztonság 

cselezés 

diszkoszvetés 

egyéni felelősség 

elemkapcsolatok 

ellenálló képesség 

elzárás-leválás 

értékrend 

feladás 
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felső nyitás 

fordulatok 

genetikai adottságok 

gyakorlatok az izmok munkájának jellege szerint: erő-, nyújtó-, lazító-, ernyesztőgyakorlatok 

gyakorlatok testrészre, izomcsoportra kifejtett hatás szerint: nyak-, kar-, törzs- (has-, hát-, oldal-), lábgyakorlatok 

hármasugrás 

húzás 

irambeosztás 

ismeret 

izomműködés 

jártasság 

kalapácsvetés 

kapustechnikák - kidobás, kirúgás, vetődés 

Kemény Ferenc 

képesség 

készség 

kinesztézia 

kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) 

koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódóképesség, reakcióképesség, kinesztézis, gyorsasági 

koordináció, ügyesség) 

környezetkímélő tevékenység 

kudarckerülés 

kudarctűrés 

kultúra 

lábboltozat 

lelki higiénia 

les 

leütés 

megelőzés 

monotóniatűrés 

mozgáskészség 

mozgáskommunikáció 

mozgásműveltség 

nemi különbségek a testmozgásban 

nyugalmi pulzusszám 

olimpiai bajnokok - legalább 10 név ismerete 

olimpiai eszme, jelképek, bajnokok 

ortopédiai elváltozások 

önismeret 

pillangóúszás 

relaxáció 

rúdugrás 

sánc 

sikerorientáció 

stressz 

stretching 

szenvedélybetegségek - alkohol, drog, dohányzás 

tápanyagszükséglet 

társas gyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, bot, súlyzó, homokzsák stb.)  

tempódobás 

terheléses pulzusszám 

terhelési tényezők (intenzitás, ismétlésszám, pihenőidő) 

testi nevelés 

testkultúra 

testnevelés 

védekezés - letámadás 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

10



INFORMATIKA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A) KOMPETENCIÁK

Általános kompetenciák 
A vizsgázótól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét 

bizonyítsa 

- alkalmazói készség;
- problémamegoldó készség; 
- algoritmikus gondolkodás;

- önálló munkavégzés;
- alkotó munka;
- az informatika és a társadalom kölcsönhatásának ismerete;

- kommunikációs készség.

Tartalomorientált kompetenciák 

Információs társadalom 

Informatikai alapok  hardver 

Informatikai alapok  szoftver 

Szövegszerkesztés 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

Információs hálózati szolgáltatások 

Prezentáció és grafika 

Könyvtárhasználat 

Algoritmizálás, adatmodellezés 

A programozás eszközei 

1. Információs társadalom
A vizsgázó 

- legyen tájékozott a jelek és kódok világában; 

- tudja értelemszerűen használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, 

rendszereket; 

- ismerje az információs társadalomban való részvétel lehetőségeit; 

- legyen képes a korszerű eszközök hatékony használatával információt szerezni és 

feldolgozni; 

- ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait, személyeit; 

- ismerje az informatikai eszközhasználat veszélyeit; 

- ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait! 

2. Informatikai alapok - hardver
A vizsgázó 
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- ismerje a jelátalakítás és kódolás lehetőségeit, módszereit és jelentőségét az 

informatikában; 

- ismerje a számítógép felépítését és perifériáit; 

- ismerje a hálózatok felépítését, alapvető eszközeit és működési elveit; 

- legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai 

kérdéseivel! 

3. Informatikai alapok - szoftver 
A vizsgázó 

- ismerje legalább egy operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését; 

- legyen képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez megfelelő eszközt; 

- tudja kezelni a fájlrendszer elemeit; 

- ismerje a hálózatok alapvető szolgáltatásait! 

4. Szövegszerkesztés 
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott szövegszerkesztő programot; 

- tudja használni a szövegszerkesztő program eszközeit; 

- tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni; 

- tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit; 

- tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb objektumokat 

beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani; 

- tudjon körlevelet létrehozni; 

- legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások alkalmazására! 

5. Táblázatkezelés 
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott táblázatkezelő programot; 

- tudja használni a táblázatkezelő program eszközeit; 

- tudjon a táblázatba szöveget, képet, illetve egyéb objektumot beilleszteni, és azok 

tulajdonságait módosítani; 

- legyen képes adatokat táblázatokba rendezni, azokon számításokat végezni és áttekinthető 

módon formázni; 

- tudja célszerűen használni a különböző adatformátumokat; 

- tudja értelemszerűen használni a különböző típusú hivatkozásokat; 

- tudjon adatokat rendezni, közülük meghatározottakat kigyűjteni; 

- tudjon megfelelő típusú diagramot készíteni, tulajdonságait módosítani! 

6. Adatbázis-kezelés 
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott adatbázis-kezelő programot; 

- az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát karbantartani; 

- legyen képes különféle adatforrásokat importálni az adatbázis-kezelő programba; 

- ismerje az adattípusokat, az adatokon értelmezett műveleteket és függvényeket; 

- tudjon egyszerű adatbeviteli űrlapot készíteni; 

- tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; 

- tudjon adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni; 

- legyen képes könnyen áttekinthető képernyő-, illetve nyomtatási képet készíteni! 

7. Információs hálózati szolgáltatások 
A vizsgázó 

- értse az alapvető internetes protokollok működési elvét; 
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- legyen képes felismerni a gyakoribb internetes hibajelenségek okát; 

- tudjon a világhálón információt megkeresni; 

- ismerjen online adatbázisokat, tudjon azokból célszerűen információt kinyerni; 

- ismerje a különböző típusú elektronikus kommunikációk lehetőségeit, korlátait; 

- ismerje és célszerűen alkalmazza az elektronikus levelezést; 

- tudjon dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni, és hozzáférhetőségüket 

szabályozni; 

- tudjon hiperhivatkozásokat tartalmazó dokumentumokat készíteni! 

8. Prezentáció és grafika 
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs programot; 

- tudja használni a rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs program eszközeit; 

- tudjon bittérképes és vektorgrafikus ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; 

- tudjon képekkel műveleteket végezni; 

- grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe elhelyezni; 

- képek, szövegek és egyéb objektumok felhasználásával tudjon interaktív bemutatókat 

létrehozni! 

9. Könyvtárhasználat 
A vizsgázó 

- ismerje a könyvtártípusok általános szolgáltatásait, gyűjtőkörét és tereit; 

- legyen képes a könyvtár eszközeit, forrásait önálló tanulása érdekében használni; 

- ismerje az elektronikus könyvtárak és az elektronikus könyvformátumok lehetőségeit; 

- tudjon az információforrásokkal tervezett munkát végezni; 

- legyen képes könyvtári katalógusban konkrét dokumentumról és egy témáról tájékozódni; 

- tudja komplex és alkotó módon használni a forrásokat; 

- ismerje a forrásfelhasználás etikai követelményeit, és tudja alkalmazni szabályait! 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés 
A vizsgázó 

- tudjon pontos feladatmeghatározás alapján adatmodellt felállítani; 

- ismerjen algoritmust leíró eszközöket; 

- ismerje az elemi programozási tételeket; 

- tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 

- legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására! 

11. A programozás eszközei 
A vizsgázó 

- legyen képes programozási feladatot a választott programozási nyelven megoldani; 

- ismerje a programozási nyelv fejlesztői környezetét. 

 

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten 

kéri számon. 

 

1. Információs társadalom 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 
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1.1. A kommunikáció 
  

1.1.1. A kommunikáció általános 

modellje 

Ismerje a kommunikáció 

modelljét és tudjon gyakorlati 

példákat bemutatni, értelmezni, 

összehasonlítani. 

Ismerje fel a redundancia 

hasznos, illetve hátrányos 

előfordulásait. 

Legyen tájékozott 

különböző 

kódrendszerekben.  

Ismerje a zaj hatásainak 

csökkentésére használt 

módszereket. 

1.1.2. Információs és 

kommunikációs technológiák és 

rendszerek 

Ismerje és tudja használni a 

kommunikációs rendszereket: 

telefon, rádió, televízió, internet. 

Legyen képes korszerű eszközök 

hatékony használatával 

információt szerezni és 

feldolgozni. 

 

1.2. Információ és társadalom 
  

1.2.1. Az informatika 

fejlődéstörténete 

Ismerje az informatika 

fejlődéstörténetének főbb 

fázisait, eseményeit, személyeit. 
 

1.2.2. A modern információs 

társadalom jellemzői 

Ismerje az információs 

technológiákat és azok 

társadalmi hatásait. 

Ismerje a túlzott informatikai 

eszközhasználat 

személyiségromboló, 

egészségkárosító hatását. 

 

1.2.3. Informatika és etika 

Ismerje az infokommunikáció 

etikai vonatkozásait, és 

kommunikációs szokásait.  

Legyen tisztában azzal, hogy az 

adat, az információ áru, jelentős 

értéket képviselhet. 

 

1.2.4. Jogi ismeretek 

Ismerje az illegális számítógépes 

cselekményeket és azok 

következményeit. 

Ismerje a szerzői jog fogalmát. 

Tudja csoportosítani a 

szoftvereket alkalmazási terület, 

illetve jogi kategóriák szerint 

 

 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
  

2.1.1. Analóg és digitális jelek Ismerje az analóg és a digitális 
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jel fogalmát, különbözőségeit. 

Tudja, hogy minden érzékelhető 

jel jó közelítéssel digitalizálható. 

2.1.2. Az adat és az 

adatmennyiség 

Ismerje az informatikában 

használt mértékegységeket. 
 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

Ismerje a kettes számrendszert, 

és a bináris számokkal végezhető 

alapműveleteket. 

Tudjon kettes és tízes 

számrendszer között átváltani. 

Ismerje a tizenhatos 

számrendszert, 

felhasználási területeit. 

Tudjon kettes, tízes, 

tizenhatos 

számrendszerek között 

átváltani. 

2.1.4. Logikai műveletek 
Ismerje a NEM, ÉS, VAGY 

logikai műveleteket. 

Ismerje a Boole-algebra 

alapjait, a logikai 

műveletek azonosságait. 

2.1.5. Bináris karakterábrázolás 
Ismerje az ASCII és a Unicode 

karakterkódolásokat.  

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás 
Ismerje az RGB és a CMYK 

színkódolást, azok különbségeit.  

2.1.7. Kép és hang digitalizálás 
Ismerje a képek és hangok 

digitalizálásának elvi folyamatát.  

2.1.8. Tömörített adattárolás 

Ismerje a veszteséges és 

veszteségmentes tömörítés 

fogalmát, és felhasználási 

területeit. 

 

2.2. A számítógép felépítése 
  

2.2.1. A Neumann-elvű 

számítógépek 
Ismerje a Neumann-elveket. 

Legyen képes a 

Neumann-elvek 

értelmezésére. 

2.2.2. A számítógép főbb részei 

és jellemzői 

Ismerje a központi feldolgozó 

egység, memória, buszrendszer, 

interfész, ház, tápegység, alaplap 

szerepét, feladatait, jellemzőit. 

Ismerje a központi 

feldolgozó egység részeit, 

jellemzőit. 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb 

jellemzőik 

Ismerje a bemeneti eszközök, 

kimeneti eszközök, 

bemeneti/kimeneti eszközök, 

háttértárak szerepét, feladatait, 

jellemzőit. 

 

2.2.4. A számítógép részeinek 

összekapcsolása és üzembe 

helyezése 

Ismerje a számítógép perifériák 

csatlakoztatási lehetőségeit. 

Ismerje a perifériák 

beüzemelését, és az 

esetleges problémák 

megoldásának 

lehetőségét. 

2.2.5. Hálózatok 

Ismerje a hálózatok felépítését. 

Ismerje a hálózati eszközöket, és 

azok alapvető jellemzőit: 
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hálózati kártya, hálózati közeg, 

kapcsoló, forgalomirányító, 

vezeték nélküli hozzáférési pont. 

2.3. Munkavédelem és 

ergonómia 

Ismerje a biztonságos 

számítógépes munkavégzés 

feltételeit. 

Ismerje a perifériák ergonomikus 

elrendezését, kialakítását, 

használatát. 

 

 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

3.1. Az operációs rendszer és 

fŊbb feladatai   

3.1.1. Az operációs rendszerek 

részei és funkciói, az operációs 

rendszer felhasználói felülete 

Ismerje az operációs rendszerek 

jellemzőit, fő részeit és 

legfontosabb feladatait. Legyen 

képes egy rendszer 

megjelenését, néhány 

paraméterét igényei szerint 

beállítani. 

Ismerje az operációs rendszer 

felhasználói felületét. 

 

3.1.2. Háttértárak kezelése 

Ismerje egy operációs rendszer 

mappaszerkezetét. 

Legyen képes mappát, állományt 

létrehozni, másolni, mozgatni, 

átnevezni, törölni. 

Ismerje a mappák és állományok 

alapvető tulajdonságait. 

Tudjon mappát és állományt 

megkeresni a helyi 

számítógépen. 

Ismerje a háttértárak 

használatba vételének 

lépéseit: partícionálás, 

formázás, fájlrendszerek. 

3.1.3. Tömörítés 

Értse a tömörítés lényegét. 

Tudjon tömöríteni és 

kicsomagolni. 

Ismerje a tömörítéshez 

kapcsolódó beállítási 

lehetőségeket. 

3.1.4. Adatvédelem, 

adatbiztonság 

Ismerje az adatok jogosulatlan 

hozzáféréstől való védelmét. 

Ismerjen archiválási 

lehetőségeket. 

 

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem 

Ismerje a kártevők fajtáit, a 

leggyakoribb terjedési módjait, 

valamint a védekezés eszközeit, 

módszereit. 
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3.1.6. A hálózatok alapvető 

szolgáltatásai 

Tudjon a hálózatba be- és 

kijelentkezni. Ismerje a helyi 

hálózat szolgáltatásait és a 

felhasználói jogosultságokat. 

 

 

4. Szövegszerkesztés 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

4.1. A szövegszerkesztŊ 

használata   

4.1.1. Dokumentum megnyitása, 

mentése 

Tudjon különféle formátumú 

dokumentumokat megnyitni és 

menteni. 
 

4.1.2. Szövegbevitel, 

szövegjavítás  

Tudjon szöveget bevinni, 

javítani, törölni és 

szimbólumokat beszúrni. 
 

4.2. Szövegjavítási funkciók 
  

4.2.1. Keresés és csere 
Ismerje a szövegszerkesztő 

keresés és csere funkcióit.  

4.2.2. Kijelölés, másolás, 

mozgatás, törlés 

Tudja kijelölni a dokumentum 

megfelelő részét, legyen képes 

azt másolni, mozgatni, törölni, 

másik dokumentumba 

beilleszteni. 

 

4.2.3. Nyelvi segédeszközök 

Tudja használni a nyelvi 

ellenőrzés és az elválasztás 

lehetőségeit  
 

4.3. Szövegszerkesztési alapok 
  

4.3.1. A dokumentum egységei 

Ismerje a karakter, szó, sor, 

bekezdés, hasáb, szakasz, oldal 

fogalmát. 
 

4.3.2. Karakterformázás 

Legyen képes beállítani a 

karakterek betűtípusát, méretét, 

stílusát, színét. 
 

4.3.3. Bekezdésformázás 

Legyen képes beállítani a 

bekezdések behúzását, térközét, 

igazítását, szövegbeosztását, 

szegélyét, hátterét és mintázatát. 

Legyen képes egy- és többszintű 

felsorolást, sorszámozott 

felsorolást létrehozni. 

Tudjon különböző beállítású 

tabulátorokat használni. 

Legyen képes iniciálét létrehozni, 

jellemzőit módosítani. 
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4.3.4. Szakaszformázás 

Legyen képes többhasábos 

szakaszt kialakítani, jellemzőit 

módosítani. 

Legyen képes kialakítani és 

beállítani élőfejet, élőlábat, 

lapszámozást, margókat, 

laptájolást, lapméretet, 

oldalszegélyt, háttérszínt, 

végjegyzetet, lábjegyzetet. 

 

4.3.5. Stílusok 
Legyen képes stílusok 

alkalmazására. 

Legyen képes új stílust 

létrehozni, stílusok 

tulajdonságait beállítani. 

4.4. Táblázatok és objektumok 

a szövegben   

4.4.1. Táblázatkészítés a 

szövegszerkesztővel 

Legyen képes szöveges 

dokumentumokban táblázatot 

létrehozni, szerkeszteni és 

tulajdonságait beállítani. 

 

4.4.2. Körlevélkészítés 
 

Tudjon kördokumentumot 

készíteni. 

4.4.3. Képek és alakzatok 

beillesztése 

Legyen képes képeket és 

alakzatokat beilleszteni valamint 

tulajdonságaikat beállítani, 

hozzájuk szöveget rendelni. 

 

4.4.4. Tartalomjegyzék 

Legyen képes tartalomjegyzéket 

készíteni stílusok 

felhasználásával. 

 

 

5. Táblázatkezelés 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

5.1. A táblázatkezelŊ használata 
  

5.1.1. Táblázat megnyitása, 

mentése 

Tudjon különféle formátumú 

táblázatokat megnyitni és 

menteni. 
 

5.1.2. Adatok bevitele, javítása 

Tudjon adatokat bevinni, 

javítani, törölni és 

szimbólumokat beszúrni. 

Tudjon adatokat importálni és 

exportálni megfelelő 

kódtáblával. 

 

5.2. A táblázat szerkezete 
  

5.2.1. Cella, oszlop, sor, 

tartomány, munkalap 

Ismerje a cella, az oszlop, a sor, 

a tartomány, valamint a 

munkalap fogalmát. Tudja 
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ezeket beilleszteni, másolni, 

mozgatni, illetve törölni. 

5.3. Adatok a táblázatokban 
  

5.3.1. Cella tartalma 
Tudja, hogy a cella tartalma 

szöveg, szám vagy képlet lehet.  

5.3.2. Számformátumok 

Legyen képes megfelelő 

számformátumot beállítani, és 

egyéni számformátumot 

kialakítani. 

Tudja alkalmazni a dátum, az 

idő, a pénznem, a százalék 

formátumokat, továbbá 

beállítani a tizedesjegyek számát 

és az ezres tagolást. 

 

5.3.3. Adatok rendezése, 

kigyűjtése 

Tudjon a táblázatban adatokat 

egy vagy több szempont alapján 

rendezni és kigyűjteni. 
 

5.3.4. A cellahivatkozások 

használata 

Tudjon hivatkozást használni 

munkalapon belül és 

munkalapok között. 

Ismerje a relatív, abszolút és 

vegyes cellahivatkozásokat. 

 

5.3.5. Képletek szerkesztése, 

függvények alkalmazása 

Tudjon egyszerű képleteket és 

függvényeket használni. 

Ismerje a dátum és idő, a 

matematikai, a statisztikai, a 

kereső, a szövegkezelő és a 

logikai függvények használatát. 

Ismerje az adatbázis-

kezelő függvények 

használatát. 

5.4. Táblázatformázás 
  

5.4.1. Karakter- és 

cellaformázások  

Legyen képes beállítani a 

karakterek betűtípusát, méretét, 

stílusát, színét. 

Legyen képes beállítani a cellák 

igazítását, szegélyezését, 

háttérszínét, mintával kitöltését. 

Legyen képes képlettel 

meghatározott feltétel 

alapján cellákra formázást 

beállítani. 

5.4.2. Sor-, oszlop, 

tartománybeálltások 

Legyen képes beállítani az 

oszlopszélességet és a 

sormagasságot. 

Legyen képes cellákat 

egyesíteni. 

Legyen képes tartományokat 

elnevezni, munkalapokat 

átnevezni. 

 

5.4.3. Oldalbeállítások 

Tudjon élőfejet és élőlábat 

készíteni, az oldal tulajdonságait 

beállítani. 
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Legyen képes a dokumentumot 

nyomtatásra előkészíteni. 

5.5. Diagramok és egyéb 

objektumok   

5.5.1. Diagramok 

Legyen képes diagramot 

készíteni, szerkeszteni, 

módosítani. 

Tudjon az ábrázolandó 

adatoknak és a belőle levonandó 

következtetéseknek megfelelő 

diagramtípust választani. 

 

5.5.2. Objektumok 

Tudjon a munkalapra képet, 

alakzatot és szövegdobozt 

beilleszteni, azok tulajdonságait 

beállítani. 

 

 

6. Adatbázis-kezelés 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

6.1. Az adatbázis-kezelés 

alapfogalmai   

6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai 

Ismerje az adatbázis, az 

adattábla, a rekord, a mező, az 

elsődleges és idegen kulcs 

fogalmát. 

 

6.2. Az adatbázis szerkezete és 

kialakítása   

6.2.1. Az adatbázis-kezelés 

alapműveletei 

Tudjon adatbázist létrehozni, 

abba különféle formátumú 

adattáblákat importálni. 

Tudjon megadott szerkezetű 

adattáblát létrehozni. Legyen 

képes az adattábla mezőit 

helyesen definiálni, a tábla 

kulcsát meghatározni, az új 

táblát feltölteni. 

 

6.2.2. Adattípusok 

Ismerje a szöveg, a különböző 

számtípusok, a dátum és idő, a 

logikai adattípusokat, és a velük 

végezhető műveleteket. 

Legyen képes a mezők 

adattípusát megadni. 

 

6.2.3. Adatok módosítása, törlése 

Tudjon rekordokat 

megjeleníteni, egyes mezőket, 

rekordokat törölni, vagy a 
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bennük levő adatokat újakkal 

felülírni. 

6.2.4. Adattáblák közötti 

kapcsolatok 

Tudjon táblák közötti logikai 

kapcsolatokat kialakítani.  

6.3. AlapvetŊ adatbázis-kezelési 

műveletek   

6.3.1. Lekérdezések 

Tudjon a létező adatbázisban 

adott feltételeknek megfelelő 

rekordokat megjeleníteni. 

Tudja kiválasztani, hogy a 

lekérdezésben mely mezők 

megjelenítése szükséges. 

Tudjon választó, törlő, frissítő 

lekérdezéseket készíteni. 

Legyen képes az adatokat 

csoportosítva kezelni, szűrni. 

Legyen képes egy összetett 

probléma megoldásához 

segédlekérdezést készíteni. 

Legyen képes az adatokat 

megadott feltételek szerint 

rendezve megjeleníteni. 

Ismerje és tudja 

felhasználni az SQL 

alapvető utasításait. 

Legyen képes egy 

összetett probléma 

megoldásához 

allekérdezést készíteni. 

6.3.2. Számítások végzése 

Legyen képes számított értéket 

megjeleníteni. 

Legyen képes aggregáló 

függvényeket használni: MAX(), 

MIN(), COUNT(), SUM(), 

AVG(). 

Tudja használni a YEAR(), 

MONTH(), DAY(), NOW(), 

HOUR(), MINUTE(), 

SECOND() függvényeket. 

Tudjon leírás alapján 

tetszőleges függvényt 

alkalmazni. 

6.4. KépernyŊ és nyomtatási 

formátumok   

6.4.1. Űrlapok és jelentések 

használata 

Tudjon a leírásnak megfelelő 

űrlapot és jelentést készíteni és 

módosítani. 
 

 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

7.1. Kommunikáció az 

interneten   

7.1.1. Hálózati alapismeretek 
Ismerje a szerver és a kliens 

szerepét az internetes 

Ismerje a csomagkapcsolt 

hálózatok működésének 
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kommunikációban. 

Ismerje az internet fontosabb 

szolgáltatásait: web, e-mail, 

domain-név szolgáltatás. 

alapelveit. 

Ismerje a web és az e-mail 

szolgáltatásokhoz tartozó 

gyakoribb 

hibajelenségeket és azok 

okát. 

7.1.2. Elektronikus levelezési 

rendszer használata 

Ismerjen egy levelezési 

rendszert.  

Tudjon levelet küldeni, fogadni, 

megválaszolni, továbbítani és 

törölni. Ismerje az elektronikus 

levél részeit és a levél jellemzőit.  

Tudjon a levélhez mellékletet 

csatolni, valamint levél 

fogadásakor a mellékletet 

kezelni. 

Legyen képes a helyben 

telepített és a webes 

levelezőprogram 

segítségével kezelni 

elektronikus levelezését. 

Legyen képes a 

levelezőfiók beállítását 

elvégezni a helyben 

telepített program esetén. 

7.1.3. Állományok átvitele 

Ismerjen és tudjon alkalmazni 

egy állomány átviteli lehetőséget. 

Ismerje az állomány átvitel 

szolgáltatást. Tudjon internetről 

állományokat letölteni. 

Ismerjen és tudjon 

alkalmazni több állomány 

átviteli lehetőséget. 

 

7.1.4. Web-szolgáltatás 

Tudjon egy böngészőt használni. 

Ismerje a böngésző programok 

navigációs eszközeit. 

Ismerje az URL fogalmát. 

Ismerje az elektronikus 

kereskedelem működési 

elvét, előnyeit, hátrányait. 

7.1.5. Keresőrendszerek 

Tudjon a weben keresni.  

Tudjon egyszerű és összetett 

keresési feladatokat megoldani. 

Tudjon on-line adatbázisokat 

használni. 

Legyen képes a találatokat 

hitelesség és használhatóság 

szempontjából értékelni. 

 

7.1.6. Az internet veszélyforrásai 

Ismerje a kéretlen reklámlevél, 

lánclevél, hoax, adathalászat, 

internetes csalások veszélyeit, és 

az ellenük való védekezés 

lehetőségeit. 

 

7.2. Weblap készítés 
  

7.2.1. Hálózati dokumentumok 

szerkezete 

Ismerje a weblapok jellemző 

elemeit.  

Tudjon egyszerű weblapot 

készíteni a HTML és CSS 

segítségével. 

Ismerje a HTML és a CSS 

alapelemeit. 

7.2.2. Weblap készítése weblap-

szerkesztővel 

A címsor, háttérszín, háttérkép, 

különböző színű, méretű, 
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igazítású szöveg, listák, 

táblázatok, képek, animációk, 

hivatkozások elhelyezése egy 

grafikus weblap-szerkesztővel. 

7.2.3. Formázási lehetőségek 
Tudjon egyszerű weblap 

szerkesztési feladatot elvégezni. 
 

 

8. Prezentáció és grafika 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

8.1. Prezentáció 
  

8.1.1. Adatok bevitele és 

módosítása 

Tudjon a diákra szöveget 

bevinni, javítani, törölni és 

szimbólumokat, képeket, 

alakzatokat, táblázatokat, 

diagramokat beszúrni, tudja ezek 

tulajdonságait módosítani. 

 

8.1.2. Prezentáció elkészítése és 

formázása 

Legyen képes diaképek 

létrehozására, tervezésére, 

áttűnések, animációk 

szerkesztésére. 

Legyen képes az elkészített 

prezentációt elmenteni. 

Legyen képes alakzatok 

segítségével vektorgrafikus ábrát 

létrehozni. 

Legyen képes a 

diamintát módosítani. 

8.2. Grafika 
  

8.2.1. Megnyitás, mentés, 

beszúrás 

Tudjon grafikát, illetve 

képállományokat megnyitni, 

megadott formátumban menteni.  

Legyen képes grafikus ábráit, 

képeit szöveges környezetben 

elhelyezni. 

 

8.2.2. Elemi alakzatok 

megrajzolása, módosítása 

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, 

javítani, transzformálni, 

tulajdonságaikat módosítani. 
 

8.2.3. Képek feldolgozása, 

formázása 

Tudjon képeket képfeldolgozó 

programmal kezelni, módosítani.  

 

9. Könyvtárhasználat 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

9.1. Könyvtárak 
  

9.1.1. A könyvtár fogalma  Ismerje a könyvtár és a könyvtári  
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rendszer fogalmát, az egyén és a 

társadalom életében betöltött 

szerepét. 

9.1.2. Könyvtártípusok  Tudja a könyvtártípusokat 

funkciók, szolgáltatások és terek 

mentén összehasonlítani, a 

használói igénynek megfelelő 

könyvtárat kiválasztani 

(hagyományos és elektronikus 

könyvtárak). 

 

9.1.3. A könyvtári szolgáltatások 

Ismerje és tudja használni a 

gyakoribb könyvtári 

szolgáltatásokat  (helyben és 

távolról elérhetőket). 

 

9.2. Információ-keresés   

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban  Tudjon könyvtári katalógusban és 

elektronikus könyvtárban konkrét 

művet, egy szerző műveit és egy 

téma forrásait megtalálni. Tudjon 

összetett keresést megfogalmazni. 

 

9.2.2. Információ-keresési 

stratégiák 

 Tudja információkereső 

munkájának lépéseit megtervezni: 

keresés, feldolgozás, felhasználás. 

 

9.3. Forráshasználat   

9.3.1. Dokumentum-használat  Tudja használni a gyakoribb 

nyomtatott és nem nyomtatott 

dokumentumtípusokat. Ismerjen 

különböző elektronikus 

könyvformátumokat. 

 

9.3.2. Kézikönyv-használat  Tudja a tájékoztató eszközöket és 

kézikönyveket keresési célok 

mentén kiválasztani és használni 

(tartalomjegyzék, mutatók, utalók, 

keresőfelület). 

 

9.3.3. Forráskiválasztás  Ismerje a forráskiválasztás 

szempontjait, az információs 

értéket befolyásoló jellemzőket: 

dokumentumtípus, forrástípus, 

megjelenési idő, kiadó, 

terjedelem, közlési cél. 

 

9.3.4. Forrásjelölés  Ismerje a forrásjelölés szabályait, 

funkcióját, etikai vonatkozásait. 

 Tudjon bibliográfiai hivatkozást 

készíteni könyvről, 

folyóiratcikkről. 

 Ismerje az interneten elérhető 

források hivatkozásának 

alapelveit. 

 

 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés 
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TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 
Középszint Emelt szint 

10.1. Elemi és összetett 

adatok, állományszervezés, 

relációs adatstruktúrák 
  

10.1.1. Egyszerű adattípusok 
 

Ismerje az egyszerű 

adattípusokat: egész és valós 

szám, logikai érték, karakter. 

Ismerje az egyszerű 

adattípusokon végezhető 

műveleteket osztályozásának 

lehetséges fajtáit. 

10.1.2. Összetett adattípusok 
 

Ismerje az összetett 

adattípusokat: szöveg, sorozat, 

tömb, rekord, halmaz. 

Ismerje az összetett 

adattípusokon végezhető 

műveleteket. 

10.1.3. Állományok 
 

Legyen képes a szekvenciális 

állományokra alkalmazható 

műveleteket megvalósítani. 

10.2. Algoritmusleíró 

eszközök   

10.2.1. Feladatmegoldás egy 

algoritmus-leíró eszköz 

segítségével 
 

Ismerje a mondatszerű 

algoritmus-leíró eszközt. 

10.3. Elemi algoritmusok 
  

10.3.1. A programozás 

alapelvei  

Feladatmegoldásához tudja 

használni az alapvető 

programszerkezeteket: 

szekvencia, elágazás, ciklus. 

Tudja használni az elemi 

programozási tételeket: 

összegzés, eldöntés, 

kiválasztás, keresés, 

megszámlálás, maximum-

kiválasztás, kiválogatás, elemi 

rendezések. 

10.4. Rekurzió 
  

10.4.1. Rekurzív algoritmus 
 

Ismerje a rekurzió fogalmát.  
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11. A programozás eszközei

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

11.1. Programozási nyelv 

11.1.1. Egy programozási nyelv 

ismerete 

Ismerje egy programozási 

nyelven a típusdefiníció; a 

változódeklaráció, a be- és 

kiviteli utasítások; alapvető 

programszerkezetek, azaz 

szekvencia, elágazás, ciklus; 

eljárások, függvények; 

állománykezelő műveletek 

megvalósítását. 

Legyen képes egy mondatszerű 

leírással készült algoritmust a 

használt programozási nyelvben 

kódolni. 

Legyen képes mondatszerű 

leírással megadott rekurzív 

algoritmust kódolni, és 

felhasználni. 

11.2. ProgramfejlesztŊi 

környezet 

11.2.1. Kódolási, szerkesztési 

eszközök valamilyen 

programnyelvi fejlesztői 

környezetben 

Tudjon egy közepes nehézségű, 

de összetett feladatot 

strukturáltan megoldani az 

ismert programnyelven. 

Tudjon e felhasználóval 

kulturáltan kommunikáló 

adatbevitelt és adatkivitelt írni. 

11.2.2. Programkipróbálási 

eszközök valamilyen 

programnyelvi fejlesztői 

környezetben 

Legyen képes a program 

különböző kimeneteinek 

tesztelésére alkalmas 

mintaadatokat adni. 

Tudjon nyomkövetéssel 

programot tesztelni. 
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