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1. A következő feladat a magyarországi rendszerváltozással kapcsolatos. (K/4)
Jelölje X jellel a táblázatban, melyik szöveg igazolja a megadott állításokat! (Elemenként 1 pont)

1. SZÖVEG
A rendszerváltozás előtti alkotmány

I. Fejezet
A Magyar Népköztársaság társadalmi rendje

1. § Magyarország: népköztársaság.
2. § (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.
(3) A Magyar Népköztársaságban a társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely a hatalmat a
szövetkezetekbe tömörült parasztsággal szövetségben, az értelmiséggel és a társadalom többi dolgozó
rétegével együtt gyakorolja.
(4) A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek által gyakorolják hatalmukat.
(5)  Az  állampolgárok  munkahelyükön  és  lakóhelyükön  közvetlenül  is  részt  vesznek  a  közügyek
intézésében.
3. § A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje.”

2. SZÖVEG
A rendszerváltozás utáni alkotmány

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. § Magyarország: köztársaság.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői
útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására,
illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és
egyben köteles fellépni.
3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben
tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.

Állítás 1.
szöveg

2.
szöveg

Mind-
kettő

Egyik
sem

a) A diktatúra megteremtését az Alkotmány tiltja.

b) A  munkahelyeken  a  dolgozók  részt  vesznek  a  közügyek
intézésében.

c) A  hatalom  gyakorlásába  az  állampolgárok  képviseleti  úton
szólhatnak bele.

d) Magyarország államfőjét a nép közvetlenül választja.
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2. A feladat a magyar választási rendszerhez kapcsolódik. (K/5)
Egészítse ki az ábra értelmezésével a hiányos szöveget! (Elemenként 1 pont.)

„Jelenleg Magyarországon ____________________ (a) választójog érvényesül, amely 18 év felett minden – a
közügyektől el nem tiltott – magyar állampolgár számára biztosítja a közügyekben való részvételt. A
választások alkalmából az egyes szavazók ____________________ (b) választhatják meg képviselőjüket.  A
választópolgárok  szavazataikat  ____________________  (c)  adhatják  le,  mely  a  demokratikus
hatalomgyakorlás  egyik  fontos  eleme.  Hazánkban  a  választók  két  szavazólapon  szavazhatnak,  az
egyikben  ____________________  (d)  képviselőjelöltre,  a  másikban  pedig  a  ____________________  (e)  listára
szavazhatnak.” (Tankönyvi szöveg)
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3. A feladat a magyarországi társadalmi viszonyok átalakulására vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a táblázatok alapján! (Elemenként 1 pont.)

Forrás: A kapitalizmus alapjainak lerakása Magyarországon 1990–2002, GKI

a) Döntse el,  hogy a tulajdonváltás következtében milyen új társadalmi csoport jött létre az
alábbiak közül! Húzza alá a helyes választ!

1. munkásosztály
2. szövetkezeti parasztság
3. tőkések

b) Döntse el, hogy a magyar gazdaság tulajdonosi rendszerére 1996-ra az alábbiak közül melyik
a jellemző! Húzza alá a helyes választ!

1. Az állami tulajdon a meghatározó.
2. Vegyes tulajdonra épülő gazdaság, amelyben meghatározó szerepű a magántulajdon.
3. Kizárólag magántulajdonra épülő gazdaság.

c) Döntse el, hogy az alábbiak közül melyik volt a tulajdonváltás egyik sokakat sújtó társadalmi
következménye! Húzza alá a helyes választ!

1. a munkanélküliség növekedése
2. az árak emelkedése
3. a külföldi tőke beáramlása
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4. A feladat a hazai romák kulturális és társadalmi helyzetéről szól. (K/4)
Döntse el az idézet és a fényképek alapján, hogy az állítások igazak-e vagy hamisak! (Válaszát X 
jellel jelölje!) (Elemenként 1 pont.)

Roma Legenda a Margitszigeten

„Az első roma rockopera előadását az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke nyitotta meg a
Margitszigeti  Szabadtéri  Színpadon.  A  Roma  Legenda  unikális  értéket  képvisel  a  roma  identitás
erősítése és a cigányság kultúrájának,  történelmének bemutatása szempontjából.  A világon először
életre hívott roma rockopera megálmodóinak célja az volt, hogy a zene és a táncművészet eszközeivel
ábrázolják a cigányság sokak által nem ismert történelmét. A darab – melyben a nézők népes, mintegy
hatvan  fős  tánccsoport  előadásában  gyönyörködhetnek  –  bemutatja  a  roma  őshazából  való
elvándorlást,  és  a  cigányság vándorútjának  különböző állomásait.  A  jellemzőbb  színtereket  csodás
jelmezekkel, díszletekkel és jellegzetes táncokkal illusztrálják.” 

(Az Országos Cigány Önkormányzat beszámolója, 2005 nyara)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A roma rockopera a cigányság legégetőbb társadalmi problémáit (szegénység,
munkanélküliség stb.) dolgozza fel.

b) A bal oldali kép a romák őshazájára, Indiára utal.

c) A  kulturális  rendezvényeknek,  eseményeknek  nincs  szerepük  az  egyes
nemzetiségek összetartozásának erősítésében.

d) A  cigány  önkormányzatoknak  nagy  szerepük  van  a  kulturális  hagyományok
őrzésében.

5. A feladat az állampolgári jogok gyakorlásához kapcsolódik a mai Magyarországon. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre az Alkotmány részleteinek felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont.)

„69.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  senkit  nem  lehet  magyar  állampolgárságától  önkényesen
megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani.
(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.
(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a
Magyar Köztársaság védelmét élvezze.
70.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  rendelkező  minden  nagykorú  magyar
állampolgárt megillet az a jog,  hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható
legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
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(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és
az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárát  megilleti  az  a  jog,  hogy  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  a  polgármesterek
választásán  választható  és  –  amennyiben  a  választás,  illetve  a  népszavazás  napján  a  Magyar
Köztársaság  területén  tartózkodik  –  választó  legyen,  valamint  helyi  népszavazásban  és  népi
kezdeményezésben részt  vegyen.  Polgármesterré  és  fővárosi  főpolgármesterré  magyar  állampolgár
választható.
(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú  személyt  megillet  az  a  jog,  hogy a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  a  polgármesterek
választásán  –  amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén
tartózkodik  –  választó  legyen,  valamint  a  helyi  népszavazásban  és  népi  kezdeményezésben  részt
vegyen.
(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és
az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárát megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen.
70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén  tartózkodó  minden  személy  számára  az
emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet  szerinti  különbségtétel  nélkül.”  (A  Magyar  Köztársaság alkotmánya.  [Az  1949-es  alkotmány
1989-es módosítása, amely 2012-ig volt érvényben.])

a)  Nevezze  meg  azt  a  paragrafust  és  annak  bekezdését,  amely  az  állampolgárok
jogegyenlőségét, egyenjogúságát fogalmazza meg!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg azt a paragrafust és annak bekezdését,  amelynek értelmében egy külföldön
tartózkodó magyar turista az ottani magyar külképviselethez fordulhat, ha jogi segítségre van
szüksége!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Soroljon  fel  két  olyan  konkrét  állampolgári  jogot  a  fenti  szövegből,  amely  a  népfelség
(népszuverenitás) elve közvetlen gyakorlásának módját biztosítja!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Húzza alá azt a két állampolgári jogot, amelyet egy Magyarországon bevándorlóként élő nem
magyar állampolgár is gyakorolhat!

1. Polgármesterré választható az önkormányzati választáson.
2. Az önkormányzati választáson választó.
3. Országgyűlési képviselővé választható.
4. Országgyűlési képviselőt választhat az országgyűlési választáson.
5. Helyi kérdésekben kiírt népszavazáson megilleti a részvétel joga.

e)  Határozzon  meg  a  szöveg  alapján  egy  olyan  tisztséget,  amelyre  egy  Magyarországon  élő
nyugdíjas német állampolgár megválasztható, és egy olyat, amire nem!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre az ábra, a szöveg és ismeretei felhasználásával!

[A rendszer 2011-ig volt érvényben]

Az országgyűlési képviselők választása általános és egyenlő választójog alapján, közvetlenül és titkosan
történik. A képviselők arányosra törekvő vegyes választási rendszer keretében jutnak mandátumhoz. E
szerint a képviselők részben egyéni választókerületekből, részben pártok választási listáiról jutnak a
törvényhozói testületbe.

a) Kiknek a szavazatai alapján juthatnak be a képviselők az Országgyűlésbe? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Hol  kell  győznie  annak  az  országgyűlési  képviselőjelöltnek,  akit  a  választók  közvetlenül
választanak meg? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Kik kerülnek be az országgyűlésbe a pártokra leadott szavazatok alapján? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Kikre szavazhatunk az (Elemenként 0,5 pont.)
1. I. szavazólappal? _____________________________________________________
2. II. szavazólappal? _____________________________________________________ 



Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (magyar) – Érettségi feladatok gyűjteménye – 7

7. A feladat napjaink Magyarországára vonatkozik. (K/4)
a)  Válassza  ki  a  felsorolásból  ismeretei  segítségével  azt  a  politikai  rendszert,  amelyik  a
leginkább párosítható a mellékelt ábrával! Megoldását aláhúzással jelölje! (1 pont)

Politikai rendszer: parlamentáris monarchia; korlátozott parlamentarizmus; proletárdiktatúra;
tekintélyuralmi rendszer; parlamentáris demokrácia; elnöki kormányzati rendszer

b) Választását igazolja az ábráról leolvasható három jellemző vonással! (Elemenként 1 pont.)
Jellemző vonások:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat a mai magyar társadalomra vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

Természetes szaporodás Magyarországon, 1949-1999

a) Mi a fő irányvonala (trendje) az utóbbi évtizedekben (1949-2000):
- a születések változásainak? _______________________________ (0,5 pont)
- a halálozások változásainak? _______________________________ (0,5 pont)

b) Miért tekintjük demográfiai fordulópontnak 1981-et? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Hogyan  érinti  a  születések  utóbbi  harminc  évben  bekövetkezett  alakulása  a
nyugdíjrendszert? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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9. A feladat Magyarország jelenkori demográfiai helyzetével kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) Mi a táblázatokból egyértelműen leolvasható folyamat neve?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) A táblázat adatai segítségével indokolja, hogyan volt lehetséges az, hogy 1949–1990 között
36,8%-ról 61,9%-ra nőtt Magyarországon a városi lakosság aránya, miközben az egy városra
jutó lakosok száma csökkent!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Mivel  magyarázható,  hogy  a  városok  népességszáma  jobban  nőtt,  mint  amennyivel  a
községek népességszáma csökkent?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat a cigányság jelenkori problémáihoz kapcsolódik. (K/3)
a) Készítsen folyamatábrát a szöveg alapján! Olvassa el a szöveget, és állapítsa meg a felsorolt 
problémák közti ok-okozati viszonyt! Írja a megfelelő problémák számát a táblázat mezőibe! 
Egy mező üresen marad. (Elemenként 0,5 pont.)

„A cigányság körében ma is tömeges a szegénység. Ez az egyik oka a mai magyar társadalom égető
problémáját jelentő beilleszkedési zavaraiknak. Megfigyelhető továbbá a szegény cigány és nem cigány
népesség beáramlása a kistelepülésekre, elsősorban az itteni alacsony ingatlanárak következtében. A
felmérések  szerint  az  alacsony  jövedelmű  népesség  egészségi  állapota  és  várható  élettartama
számottevően elmarad a jobban iskolázott, magasabb jövedelmű, jellemzően nagyvárosi népességétől.
A  szegénység  legfontosabb  oka  természetesen  a  munkanélküliség,  illetve  annak  állandósulása.  Ez
jórészt  a  képzettség  hiányára  vezethető  vissza,  de  további  nehézséget  jelenthet  a  lakóhely
(elszegényedő, a forgalomból kieső kistelepülések), illetve az egészségügyi alkalmatlanság.” 

(Diósi Ágnes szociográfus)

fogalmak/jelenségek szám

magas munkanélküliségi arány

rossz egészségügyi állapot

önkormányzatiság

beilleszkedési nehézségek

szegénység

aprófalvakba költözés

b)  Melyik  szakkifejezéssel  szoktak  utalni  az  alábbi  fogalmak  közül  a  hátrányos
megkülönböztetésre? Húzza alá a megfelelőt!

asszimiláció diszkrimináció polgári szabadságjogok

11. A feladat a mai magyar alkotmányos rendhez kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„49. §. A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja az anyanyelvén
való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét.” 

(A Magyar Népköztársaság alkotmányából; 1949)

„68.  §.  A  Magyar  Köztársaságban  élő  nemzeti  és  nyelvi  kisebbségek  részesei  a  nép  hatalmának:
államalkotó tényezők.” 

(A Magyar Köztársaság alkotmányából; 1989)
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a) Válassza ki az alábbi meghatározások közül azt, amelyik tartalmazza a modern alkotmányok
ismérveit! (Karikázza be a kiválasztott meghatározás betűjelét!) (0,5 pont)
A) Az alkotmány a kormány működését szabályozza.
B) Az alkotmány a Legfelső Bíróság elvi döntéseit tartalmazza.
C) Az alkotmány alaptörvény, a törvények törvénye, kifejezi a társadalmi berendezkedés alapelveit.
D) Az alkotmány az Alkotmánybíróság által meghozott elvi döntések gyűjteménye.

b) Emeljen ki a két idézett alkotmányrészletből egy olyan elemet (fogalmat),  amelyre illik a
következő meghatározás! (0,5 pont)
Az államon belül kisebbségben lévő népcsoport, amelynek anyanyelve nem a többségi nyelv.
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Soroljon fel a mai hazai társadalom nemzetiségei közül hármat! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Az  1949-es  és  az  1989-es  alkotmány  idézett  részleteinek  elemzése  útján  állapítsa  meg,
melyik értelmezi átfogóbban a nemzetiségek jogait? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Választását röviden indokolja meg! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat a mai magyarországi választási rendszerhez kapcsolódik. (K/3)
Egészítse ki a törvényszöveget a folyamatábra segítségével! A folyamatábrában található fogalmak
közül hármat írjon be a törvényszöveg megfelelő kipontozott helyére! (Elemenként 1 pont.)

„7.  §  (1)  Az  egyéni  választókerületben  az  első  választási  fordulóban  az  a  jelölt  lesz  országgyűlési
képviselő,  aki  megkapta az érvényes szavazatoknak több mint  a felét,  feltéve,  hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. (a továbbiakban: a) _____________________
választási forduló) 
(2) Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület választópolgárainak több mint a
fele (a továbbiakban: b) _____________________ választási forduló), a második választási fordulóban 
a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban indultak;
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.
(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott
ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét, (a továbbiakban:  c)
_____________________ választási forduló) a második választási fordulóban

a)  azok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább tizenöt
százalékát  megkapták;  ha  nincs  legalább  három  ilyen  jelölt,  akkor  az  első  fordulóban  a  legtöbb
szavazatot elért három jelölt; ha a jelöltek közül bármelyikük időközben visszalép, helyébe másik jelölt
nem léphet;

b) képviselő az  a  jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.” 

(Választási törvény; 1989)
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13. A feladat a szomszéd államokban élő magyar kisebbségek történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse  el,  hogy  az  alábbi  állításpárok  tagjai  közül  melyik  vonatkozik  Szlovákiára  (illetve
Csehszlovákiára)  és  melyik  Romániára!  Az  állítások  sorszámát  írja  a  táblázat  megfelelő
mezőibe! Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Soronként 1 pont.)

a) 1. A helyi magyarság zöme a magyar határ közelében él.
2. A helyi magyarság egy nagy csoportja az elcsatolt országrész keleti részén, egy másik nagy 
csoportja pedig a magyar határ közelében él.

b) 1. A helyi magyarság egy része egy ideig a Maros-Magyar Autonóm tartományban élt.
2. A helyi magyarság sosem rendelkezett autonómiával.

c) 1. A helyi magyarság szervezett kitelepítésére nem került sor.
2. A helyi magyarság egy részét az ún. lakosságcsere-egyezmény keretében kitelepítették.

d) 1. Az elcsatolt országrész történeti elnevezése: Felvidék.
2. Az elcsatolt országrész történeti elnevezése: Erdély és Partium.

 Szlovákia (Csehszlovákia) Románia

a)

b)

c)

d)
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14. A feladat az elmúlt fél évszázad magyarországi demográfiai változásaival kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatot a demográfiai változásokat bemutató grafikon és ismeretei segítségével!
(Elemenként 1 pont.)

a) 1963-ban a népi írók vitát kezdeményeztek a sajtóban a majdnem egy évtizede tartó  kedvezőtlen
népesedési  folyamatok  kapcsán.  Nevezzen  meg  egy,  a  grafikonról  leolvasható  demográfiai
változást, amely előidézője volt a vitának!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) 1973-ban átfogó szociálpolitikai intézkedéscsomagot vezettek be, amelynek legfontosabb elemei a
következők  voltak:  a  családi  pótlék  és  a  gyermekellátási  segély  (gyes)  összegének  emelése,  a
lakásépítési támogatások kibővítése, a művi abortusz részleges tilalma. 
Volt-e ennek demográfiai hatása? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A) Igen, tartós hatása volt.
B) Igen, de csak átmeneti hatása volt.
C) Nem, semmilyen hatása nem volt.

c) Melyik évtizedben kezdődött Magyarország népességének máig tartó csökkenése?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  A rendszerváltást követő évtizedben a bevándorlók száma jelentősen felülmúlta a kivándorlókét.
Hogyan hatott ez a népesség változására? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A) Lassította a népesség csökkenését.
B) Lassította a népesség növekedését.
C) Gyorsította a népesség csökkenését.
D) Gyorsította a népesség növekedését.
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15. A feladat az 1990 utáni Magyarországhoz, a helyi önkormányzatokhoz kapcsolódik. (K/3)
Döntse el a forrás és ismeretei alapján az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen
„X”- jelet a megfelelő oszlopba! (Elemenként 0,5 pont.)

„12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú,  de  évente  legalább  hat  ülést  tart.  Az  ülést  össze  kell  hívni  a  települési  képviselők
egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára.
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.
(3) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselő-testület
a)  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg  visszavonása,
fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy
tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik  bele;  továbbá  önkormányzati,
hatósági,  összeférhetetlenségi  és  kitüntetési  ügy,  valamint  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás
tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
30.  §  A képviselő-testület  az alakuló ülését  a  választást  követő tizenöt  napon belül  tartja  meg.  Az
alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti.
32.  §  A  polgármester  tagja  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  határozatképessége,
döntéshozatala,  működése  szempontjából  települési  képviselőnek  tekintendő.  A  polgármester  a
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
33. § A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a
jogszabály  keretei  között  határozza  meg.  A  polgármester  az  államigazgatási  tevékenységéért  a
közszolgálati szabályok szerint felelős.”

(Részletek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A polgármester megválasztása után esküt tesz a parlament előtt.

b) A helyi önkormányzat a település irányítását látja el.

c) A képviselő-testület alakuló ülését a korábbi polgármester vezeti.

d) A törvény a rendszerváltás ötödik évfordulóján született.

e) A képviselő-testület minden ülésének nyilvánosnak kell lennie.

f) A polgármester fizetését a képviselő-testület állapítja meg.
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16. A feladat a határon túli magyarság helyzetével kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Magyarország területgyarapodásai 1938 és 1941 között

Mely állam(ok) területén élt a XX. században a felvidéki és a kárpátaljai magyarság?
a) 1919/1920-ig: ______________________
b) 1920 és 1938 novembere között: ______________________
c) 1939 márciusa és 1944 között: ______________________ és

______________________
d) 1945 és 1991 között: ______________________ és

______________________



Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (magyar) – Érettségi feladatok gyűjteménye – 16

17. A feladat a magyar társadalommal kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

* Csak a trianoni országterületen.

a)  Melyik  XX.  századi  politikai  eseménnyel  /  döntéssel  indokolható  a  40-es  években
bekövetkező nagymértékű visszaesés az alábbi kisebbségek létszámában?

szlovákok esetében: __________________________________________________________________
németek esetében: __________________________________________________________________

b)  Nevezzen  meg  egy  olyan  kisebbséget,  melynek  számaránya  folyamatosan  növekedett  a
táblázat által bemutatott korszakban!
______________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen jelenség következménye a b) kérdésben említett folyamat? (A leginkább helyes választ
húzza alá!)
magas népszaporulat bevándorlás  a többségi lakosság számának csökkenése

18.  A  feladat  a  rendszerváltás  utáni  Magyarország  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeivel
kapcsolatos. (K/4)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  forrás  és  ismeretei  segítségével!  (Egy-egy  paragrafus  száma  több
válaszban is szerepelhet.) (Elemenként 0,5 pont.)

„1.  §  (1)  E  törvény  hatálya  kiterjed  a  Magyar  Köztársaság  területén  élő  mindazon  magyar
állampolgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak
tekintik, valamint e személyek közösségeire. […] 
4. § (1) A Magyar Köztársaság tilalmaz minden olyan politikát, amely:

– a kisebbségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását célozza vagy ezt eredményezi; […]
7.  §  (1)  Valamely  nemzeti,  etnikai  csoporthoz,  kisebbséghez  (a  továbbiakban:  kisebbséghez)  való
tartozás  vállalása  és  kinyilvánítása  az  egyén  kizárólagos  és  elidegeníthetetlen  joga.  A  kisebbségi
csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető. […]
12.  §  (1)  A  kisebbséghez  tartozó  személynek  joga  van  saját  és  gyermeke  utónevének  szabad
megválasztásához, családi és utónevének anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez és annak
– jogszabályban meghatározott keretek között – hivatalos okmányokban való feltüntetéséhez. […]
17. § A kisebbségek társadalmi szervezeteket, helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.”

(Részletek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 1993. évi LXXVII. törvényből)
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Írja le a fentiek közül egy olyan paragrafus sorszámát, …
a) amelyik egyéni jogot biztosít a kisebbséghez tartozók számára! ________
b) amelyik közösségi (kollektív) jogot biztosít a kisebbséghez tartozók számára! ________

Írja le a fentiek közül annak a paragrafusnak a sorszámát, …
c) amelyikben biztosított jog miatt a népszámlálások során nehéz felmérni egy-egy kisebbség 

pontos létszámát! ________
d) amelyik védi a kisebbségeket az erőszakos asszimilációval szemben! ________

e)  Nevezzen  meg  négyet  a  mai  Magyarországon  élő,  törvény  által  elismert  nemzetiségek
(nemzeti és etnikai kisebbségek) közül!
1. ________________________________ 2. ________________________________
3. ________________________________  4. ________________________________

19. A feladat a helyi önkormányzatokhoz kapcsolódik. (K/3)
Válassza ki a felsorolásból azokat az önkormányzati tisztségeket, intézményeket, amelyekre a
törvényrészletek vonatkoznak! Írja a megfelelő tisztség, intézmény nevét a kipontozott vonalra! Egy
helyre csak egy fogalmat írjon! (Elemenként 1 pont.)

Tisztségek, intézmények:
tanács képviselő-testület képviselőház polgármester
tanácselnök frakcióvezető jegyző titkár

„42. § A […] hatásköréből nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
2.  szervezetének  kialakítása  és  működésének  meghatározása,  a  törvény  által  hatáskörébe  utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás; […]
4.  a  gazdasági  program,  a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más  adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”
a) ________________________________

„65. § A képviselő-testület elnöke a […]. A […] összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint
képviseli a képviselő-testületet.
66.  §  A  […]  tagja  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  határozatképessége,  döntéshozatala,
működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.”
b) ________________________________

„81. § (1) A […] vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. 
[…]
(3) A […]
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b)  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  polgármesteri  hivatal,  a  közös  önkormányzati  hivatal
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, […]
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük,
működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;” 

(Részletek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényből, 2011)
c) ________________________________
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20. A feladat a hazai romák helyzetével kapcsolatos. (K/4)
Döntse el a diagram és ismeretei segítségével, hogy az állítások igazak vagy hamisak-e! Írjon X
jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 1 pont.)

Az öt etnikai-származási csoporttal szemben érzékelt társadalmi távolság (a válaszadók
százalékában; a »mindennek« a felmérésben azt jelenti, hogy akár családtagnak is elfogadná)

[A diagram forrása: Simonovits Bori – Szalai Boglárka: Idegenellenesség és
diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány 2013/03]

Megállapítás Igaz Hamis

a) A válaszadók többsége elfogadna cigány kollégát.

b) Többen fogadnának el cigány családtagot, mint szomszédot.

c) A  cigányság  az  egyetlen  vizsgált  csoport,  amelyet  többen  utasítanának  el
szomszédként, mint ahányan elfogadnák.

d) A  diagram  adatai  megerősítik  a  feltételezést,  hogy  a  cigányság  sokszor
diszkrimináció áldozata.
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21. A feladat Magyarország népesedéséhez kötődik a XX. század második felében. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A Magyarországra bevándorló román állampolgárok száma (forrás: KSH)

a)  Magyarország  népessége  1980-ban  10  709  463  fő  volt,  míg  2013-ban  9  908  798.  Ebben  az
időszakban a halálozások és születések számának különbözete azonban jóval meghaladta az egymillió
főt. Magyarázza meg az eltérés okát!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mivel magyarázható a táblázatban látható kiugróan magas 25 267 fős adat?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen okai lehettek a Romániából való jelentős bevándorlásnak? Nevezzen meg két eltérő 
típusú okot!

1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
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22. A feladat a mai Magyarország demográfiai jellemzőihez kapcsolódik. (K/2)
Válassza  ki  a  korfa  és  ismeretei  alapján  az  igaz  állításokat!  Karikázza  be  a  négy  igaz  állítás
betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

A) Jellemzően több fiú születik, mint lány.
B) A nők várható élettartama magasabb a férfiakénál.
C) A Rákosi-korszakban abortusztilalmat vezettek be, amit később enyhítettek.
D) Minden évben többen fognak nyugdíjba menni, mint az előzőben.
E) A legnagyobb létszámú korcsoport születése előtti években bővítették a családtámogatásokat.
F) A családalapítás életkorában a nők nem találnak maguknak kellő számban partnert.
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23. A feladat a hazai cigányság helyzetéhez kapcsolódik. (K/3)
Döntse el a grafikon és ismeretei segítségével, hogy melyik iskolatípusra igazak az állítások!
Írjon X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy sorban csak egy X jel  szerepelhet. (Elemenként 1
pont.)

Az 1974-ben, illetve az 1991-ben született roma, illetve nem roma fiatalok 
iskolai pályafutása 20-21 éves korukig (%)

Állítások általános
iskola

középiskola felsőoktatási
intézmény

a)  A  nem  romákkal  ellentétben  a  romák  többsége
napjainkban nem végzi el ezt az iskolát, így szakmát
sem szerez.

b)  Egy  nem  romának  napjainkban  több  mint
nyolcszor  akkora  esélye  van  a  bejutásra  ebbe  az
iskolába, mint egy roma diáknak.

c) A roma tanulók lemaradása ennek az iskolának az
elvégzésében ma már nem jelentős a nem romákéhoz
képest.
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24. A feladat a jelenkori Magyarország választási rendszeréhez kapcsolódik. (K/2)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„4. § (1) Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat. 
(2)  Százhetvenhat  országgyűlési  képviselőt  egyéni  választókerületben,  százötvenkettőt  megyei,
fővárosi választókerületben (a továbbiakban: területi választókerület) listán választanak. Az egyéni és
a  területi  választókerületben mandátumot  el  nem ért,  országosan összesített  szavazatok alapján a
pártok országos listájáról további ötvennyolc kompenzációs mandátum kerül betöltésre.
7.  §  (1)  Az  egyéni  választókerületben  az  első  választási  fordulóban  az  a  jelölt  lesz  országgyűlési
képviselő,  aki  megkapta az érvényes szavazatoknak több mint  a felét,  feltéve,  hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. […]
(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott
ugyan, de egy jelölt  sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét,  (a továbbiakban:
eredménytelen választási forduló) a második választási fordulóban […]
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.” 

(Választási törvény, 1989)

„3. § (1) Az országgyűlési képviselők száma százkilencvenkilenc. 
(2)  Százhat  országgyűlési  képviselőt  egyéni  választókerületben,  kilencvenhárom  országgyűlési
képviselőt országos listán választanak.
11. § Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.
13.  §  Az egyéni  választókerületben az  a  jelölt  lesz  országgyűlési  képviselő,  aki  a  legtöbb érvényes
szavazatot kapta.”

(Választási törvény, 2011)

a) Összesen hány listás országgyűlési mandátumot lehet(ett) kiosztani
az 1989-es törvény értemében? __________________________________
a 2011-es törvény értelmében? __________________________________

b) Mi történne a következő esetben az 1989-s, illetve a 2011-es törvény értelmében?
Egy egyéni választókerületben a választópolgárok 57%-a elment szavazni.
Közülük 42% X párt, 38%-uk Y párt, 12%-uk Z párt, 8%-uk pedig W párt jelöltjére szavazott.

Az 1989-es törvény értelmében:
_____________________________________________________________________________________________________________________

A 2011-es törvény értelmében:
_____________________________________________________________________________________________________________________
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1. A szövegrészlet a magyarországi romák életkörülményeire vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi források és ismeretei alapján!

„A  magyarországi  cigányság  bő  kétharmada  magyar  anyanyelvű  (romungró),  a  többiek  anyanyelve
valamelyik cigány dialektus (oláh cigányok) vagy a román nyelv egyik dialektusa (beás cigányok). Így
tehát  bár  a  nem  magyar  anyanyelvű  csoportokhoz  tartozó  személyek  száma  alacsonyabb,  s  az
évtizedek óta zajló nyelvváltás hatására folyamatosan csökken, még mindig az ország egyik legnagyobb
–  az  1990.  évi  népszámlálás  adatai  szerint  a  legnagyobb  –  nyelvi  kisebbsége…  A  cigány  tanulók
felzárkóztatásának még ma is egyik legfontosabb célja, hogy nyelvi értelemben »oktatható« állapotba
hozza őket. Főleg az óvodába nem járt cigány gyermekek esetében az elvárt magyar nyelvi tudás hiánya
eleve megpecsételi iskolai pályafutásukat [...]”

(Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról, 1997)

Továbbtanulási esélyek a megelőző iskolai fokozatot elérő normál korú tanulók százalékában
(1981/1982-es évjárat)

a) Nevezze meg azt az iskolafokozatot, ahol az esélykülönbség a legszembetűnőbb a két csoport
között! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi az oka a forrás szerint a roma tanulók lemaradásának? (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c) Csökken-e az esélyegyenlőtlenség felsőfokon? Indokolja válaszát! (2 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat a Magyarországon honos nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos. (E/4)
A források és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának:
államalkotó tényezők.
(2) A Magyar Köztársaság védelmében részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív
részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvi oktatást,
a saját nyelven való névhasználat jogát.
(3)  A  Magyar  Köztársaság  törvényei  az  ország  területén  élő  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
képviseletét biztosítják.
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” (A Magyar Köztársaság alkotmányából)

„[nemzeti  kisebbségnek számít]  […] a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos
népcsoport,  amely  az  állam  lakosságát  tekintve  számszerű  kisebbségben  van;  tagjai  magyar
állampolgárok, azonban saját nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik megkülönböztetik a lakosság többi
részétől; olyan összetartozás-tudattal rendelkeznek, amely ezen kultúra és hagyomány megőrzésére,
történelmileg  kialakult  közösségeik  érdekeinek  kifejezésére  és  védelmére  irányul.  Magyarországon
honos népcsoportnak minősül: a bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén és az ukrán nemzetiség.” (Részlet az 1993. évi LXXXVII. törvényből)

a) Sorolja föl, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint mely jogok illetik meg a nemzeti
kisebbségeket! Említsen kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely két szomszédos országban a legjelentősebb a magyar kisebbség száma!
(Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  Állapítsa  meg,  mely konkrét  intézményekre utal  az  1993.  évi  LXXXVII.  törvény!  Említsen
kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

d)  Fogalmazza  meg,  miért  fontos  a  nemzeti  kisebbségi  státus  elnyeréséhez,  hogy  egy
népcsoport legalább egy évszázados múltra tekintsen vissza? (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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3. A feladat a rendszerváltozást követő társadalmi változásokkal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a diagram és ismeretei alapján!

 A nyugdíjasok számának, az átlagos havi nyugdíjnak és a kifizetett nyugdíjtömeg reálértékének
alakulása (éves átlagban; 1987=100)

Év 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fogyasztói árindex (előző év = 100,0) 128,9 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2

a) Határozza meg, melyik az a két év, amelyben növekedett az átlagos havi nyugdíj reálértéke is!
(Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________

 
b) Magyarázza meg, hogy miért csökkent a nyugdíjak reálértéke 1992–1994 között, miközben a
kifizetett nyugdíjtömeg reálértéken is emelkedett! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen  rövid  távú  hatással  van  a  nyugdíjkorhatár  kitolása  a  nyugdíjasok  létszámára?  (a
megfelelő válasz aláhúzandó)  (0,5 pont)

nő csökken

d) Milyen hatással van a várható élettartam növekedése a nyugdíjasok létszámára? (a megfelelő
válasz aláhúzandó) (0,5 pont)

nő csökken 

e) Indokolja meg, hogy az évtizedek óta tartó születésszám-csökkenés miért hat kedvezőtlenül
a nyugdíjrendszerre Magyarországon! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
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4. A feladat a szociális piacgazdasággal kapcsolatos. (E/3)
Válassza  ki  a  források  felhasználásával  a  megállapítások  közül  azokat,  amelyek  a  szociális
piacgazdaságra  vonatkoznak!  Írja  a  kiválasztott  állítások  betűjeleit  a  táblázatba!  (Elemenként  1
pont.)

„Harmadik  alapelvünk  szellemében  ez  a  kormány  a  gazdasági  fordulat  kormánya  kíván  lenni,  és
tisztában van azzal, hogy a legnehezebb feladatok ezen a téren várnak rá. [...]
Célunk a szociális piacgazdaság megvalósítása,  vagyis olyan gazdaság,  amelyben a piac nyitottságát
szociális  és  –  tegyük  hozzá –  környezetvédelmi  szempontok,  a  gondoskodó és  hosszú  távlatokban
gondolkodó  társadalom  elvárásai  egészítik  ki.  […]  Most  egyszerre  kell  –  s  csak  egyszerre  lehet  –
megváltoztatnunk politikai és gazdasági rendszerünket. Külgazdaságunkban is irányt kell váltanunk, új
utat kell kijelölnünk, s mindezt egy időben az európai értékrend és magatartásforma, az önbizalom és a
hit helyreállításával. [...]” (Kormányprogram, 1990)

Szociális piacgazdaság

A) Megvalósulása Magyarország rendszerváltásához kötődik.
B) A gazdaságban működő erők teljes szabadsága érvényesül benne.
C) A piaci jövedelemelosztást a jövedelmek (állami) újraelosztása korrigálja.
D) A szabadságot, a tisztességes versenyt törvényekkel és intézményi szabályozással biztosítja.
E) Az állam gazdaságpolitikájával is a polgárok szabadságát és felelősségét korlátozza.
F) A teljes mértékben autonóm gazdaságnak az államtól való teljes elválasztását hirdeti/valósítja meg.

5. A feladat a magyar gazdaság és a világgazdaság közötti kapcsolatra vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

Az információs technológia egyre erősödő szerepét mutatja az is, hogy a 100 főre jutó  PC-k száma a
világon  rohamosan  növekszik.  Jelenleg  ez  a  szám  az  USA-ban  34,  az  Európai  Közösségben  20,
Magyarországon 5.
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a) Határozza meg a diagram segítségével, milyen mértékű volt a nemzeti jövedelem alakulása
hazánkban 2004-ben! Húzza alá a megfelelőt!

1. alacsony 2. közepes 3. magas

b) Húzza alá a megfelelő kiegészítést a diagram és ismeretei segítségével, hogy a mondat igaz
legyen!
Hazánkban  azért  magasabb  a  GDP  [nemzeti  össztermék]  százalékos  növekedése  az  európai
országokéhoz viszonyítva, mert

1. jelentős az ország gazdasági elmaradottsága.
2. jelentős külföldi tőke áramlott be az országba a 80-as években.
3. jelentős fejlődés következett be a korábban szegénynek számító régiókban.

c) Határozza meg azt a 2004-ben bekövetkezett politikai eseményt, amelytől hazánk gazdasági
fejlődése várható!
___________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a mai Magyarországra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

A munkanélküliek aránya (kistérségenként, 2005) és az addig megépült gyorsforgalmi utak
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a)  Magyarázza  meg  a  hazai  infrastruktúra  és  a  munkavállalók  elhelyezkedési  lehetőségei
közötti összefüggést!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen jelentős szerkezeti átalakulás figyelhető meg a gazdaságban a rendszerváltás óta?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg egy olyan okot, mely a foglalkoztatottak számának csökkenését eredményezte!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7. Az alábbi feladat a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésével kapcsolatos. (E/3)
A forrás és a választási eredmények tanulmányozása után oldja meg a feladatokat! (Elemenként
0,5 pont)

„A választás eredményének megállapítása
7.  §  (1)  Az  egyéni  választókerületben  az  első  választási  fordulóban  az  a  jelölt  lesz  országgyűlési
képviselő,  aki  megkapta az érvényes szavazatoknak több mint  a felét,  feltéve,  hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. A választópolgár egy jelöltre szavazhat.
(2) Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület választópolgárainak több mint
fele (a továbbiakban: érvénytelen választási forduló), a második választási fordulóban
a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban indultak;
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület polgárainak több mint az egynegyede szavazott.
(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott
ugyan,  de egy jelölt  sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint  a felét (a továbbiakban:
eredménytelen választási forduló), a második fordulóban
a) azok a jelöltek indulhatnak,  akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább tizenöt
százalékát  megkapták,  ha  nincs  legalább  három  ilyen  jelölt,  akkor  az  első  fordulóban  a  legtöbb
szavazatot elért három jelölt;
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület választó polgárainak több mint az egynegyede szavazott.” 

(1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról)

„8. § […] (5)
a)  A  pártlista  nem  kap  mandátumot,  ha  az  azt  állító  párt  területi  listái  a  választópolgárok  által
valamennyi  területi  pártlistára  leadott  és  országosan összesített  érvényes szavazatok több mint  öt
százalékát nem érték el.” 

(1994. évi III. törvény az országgyűlési képviselők választásáról)
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Az országgyűlési választások eredményei 1998-ban (%)

a) Állapítsa meg, melyik az a párt, amelyik 1998-ban csak egyéni választási körzetben szerzett
mandátumokat! Indokolja meg a választójogi törvényre hivatkozva, miért nem jutott ez a párt
listás mandátumhoz! (Elemenként 0,5 pont.)
A párt neve: _________________________________________________________________________
Indoklás:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  A források és  ismeretei  alapján  párosítsa  a  fiktív  választási  eseteket  a  hozzájuk tartozó
fogalmakkal! (Egy fogalom kimarad.)
1. Bár a választópolgároknak csak 40%-a ment el szavazni a körzetben, a választás mégis érvényes és
eredményes volt.
2.  Az első fordulóban a választók 52%-a vett részt. A legtöbb szavazatot – a szavazatok 42%-át – K.
Márton független jelölt szerezte meg.
3.  A választási fordulóban a választókerület választópolgárainak 62%-a szavazott, akiknek 51%-a N.
Ildikóra adta le voksát.
4.  Az  első  fordulóban  a  választókerület  választópolgárainak  40%-a  szavazott,  akiknek  86%-a  Z.
Csabára szavazott.

A) eredménytelen választási forduló
B) érvényes és eredményes első választási forduló
C) érvénytelen választási forduló
D) második választási forduló
E) harmadik választási forduló

1. 2. 3. 4.

8. A feladat a helyi önkormányzatokhoz kapcsolódik. (E/3)
Döntse el a forrás és ismeretei alapján az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X jelet
a táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)

„8.§  (4)  A  települési  önkormányzat  köteles  gondoskodni  az  egészséges  ivóvízellátásról,  az  óvodai
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a
közvilágításról,  a  helyi  közutak  és  a  köztemető  fenntartásáról;  köteles  biztosítani  a  nemzeti  és  az
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
9.  §  […]  (3)  A  képviselő-testület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  a  bizottságaira,  a
részönkormányzat  testületére,  a  kisebbségi  önkormányzat  testületére,  törvényben meghatározottak
szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.[…]
10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;
b)  szervezetének  kialakítása  és  működésének  meghatározása,  továbbá  a  törvény által  hatáskörébe



Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (magyar) – Érettségi feladatok gyűjteménye – 30

utalt választás, kinevezés, megbízás;
c)  a  helyi  népszavazás  kiírása,  az  önkormányzati  jelképek,  kitüntetések  és  elismerő  címek
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d)  a  gazdasági  program,  a  költségvetés  megállapítása,  döntés  a  végrehajtásukról  szóló  beszámoló
elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása[…]
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;
f)  megállapodás  külföldi  önkormányzattal  való  együttműködésről,  nemzetközi  önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;[…]
k)  állásfoglalás  megyei  önkormányzati  intézmény  átszervezéséről,  megszüntetéséről,  ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. […]
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább hat ülést tart. […]
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.
(3) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselő-testület
a)  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg  visszavonása,
fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy
tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik  bele;  továbbá  önkormányzati,
hatósági, összeférhetetlenségi
és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.[…]
32.  §  A  polgármester  tagja  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  határozatképessége,
döntéshozatala,  működése  szempontjából  települési  képviselőnek  tekintendő.  A  polgármester  a
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
33. § A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a
jogszabály  keretei  között  határozza  meg.  A  polgármester  az  államigazgatási  tevékenységéért  a
közszolgálati szabályok szerint felelős.” (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A helyi népszavazás kiírása a polgármester
hatáskörébe tartozik.

b) A települési önkormányzat köteles gondoskodni a középiskolai képzésről.

c) A helyi képviselőtestület üléséről ki lehet zárni a nyilvánosságot.

d) A helyi önkormányzatokról szóló jogszabályt a kormány hozta 1990-ben.

e) A polgármester nem tagja a képviselő-testületnek.

f) A polgármester fizetését a képviselő-testület állapítja meg.

9. A feladat a mai magyar társadalommal, a gyermekek jogaival kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a forrás és ismeretei alapján a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

„6.  §  […]  (2)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  segítséget  kapjon  a  saját  családjában  történő
nevelkedéséhez,  személyiségének  kibontakoztatásához,  a  fejlődését  veszélyeztető  helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
[…]
(4)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  a  fejlődésére  ártalmas  környezeti  és  társadalmi  hatások,
valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
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(5)  A  gyermeknek  joga  van  emberi  méltósága  tiszteletben  tartásához,  a  bántalmazással  –  fizikai,
szexuális  vagy  lelki  erőszakkal  –,  az  elhanyagolással  és  az  információs  ártalommal  szembeni
védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi  fenyítésnek és más kegyetlen,  embertelen
vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.
(6)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  a  médiában  fejlettségének  megfelelő,  ismeretei  bővítését
segítő,  a  magyar  nyelv  és  kultúra  értékeit  őrző  műsorokhoz  hozzáférjen,  továbbá  hogy  védelmet
élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.
7.  §  (1)  A  gyermek  szüleitől  vagy  más  hozzátartozóitól  csak  saját  érdekében,  törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. […]
(4) […] A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti
családja megismeréséhez és – a vér szerinti család beleegyezése mellett – a kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha
a szülők különböző államokban élnek.
8.  §  […]  (3)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  alapvető  jogai  megsértése  esetén  bíróságnál  és
törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.
[…]
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a)  gondozása  és  nevelése  érdekében  szülőjével  vagy  más  törvényes  képviselőjével,  gondozójával
együttműködjön,
b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének,
c)  tartózkodjék  az  egészségét  károsító  életmód  gyakorlásától  és  az  egészségét  károsító  szerek
használatától.” (Az 1997. évi XXXI. törvényből)

a) Köteles-e a gyermek együttműködni szüleivel?
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Milyen  esetben  tarthatja  a  kapcsolatot  vér  szerinti  családjával  a  nevelőszülőknél  felnőtt
gyermek?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik szülőjével tarthat kapcsolatot az elvált szülők gyermeke a törvény szerint?
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen esetben lehet testi fenyítést alkalmazni a gyermekeknél?
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Korlátozható-e a gyermek abban, hogy televíziót nézzen? Válaszát indokolja is!
Válasz: _________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: _________________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat Magyarország jelenkori életviszonyaival, demográfiai sajátosságaival kapcsolatos. 
A források és ismeretei  segítségével  döntse el,  hogy a felsorolt állítások melyik korszakhoz
köthetőek! A vonatkozó betűjelet írja a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.) (E/4)
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A) A társadalmi-gazdasági átalakulás nagyfokú munkanélküliséggel járt.
B) Az iparosodás miatt dinamikusan nőtt a vidéki nagyvárosok lélekszáma.
C) Jelentősen emelkedett a lakosság életszínvonala.
D) Az állam egyre kevésbé tudta biztosítani a szocialista rendszer vívmányait, pedig a
felvett kölcsönök nagy részét az életszínvonal fenntartására fordították.
E) Megkezdődött a lakosság lélekszámának csökkenése.
F) Megszűnt a szélesebb rétegekre is jellemző korábbi napi nélkülözés.
G) Az agrárkeresők aránya 10% alá csökkent.
H) Általános volt a teljes foglalkoztatottság, az életkörülmények javulása a társadalmi közérzet 
javulásához vezetett.

Az 1960-as, 70-es évek

Az 1980-as évek

A rendszerváltozás utáni időszak

11. A feladat a XX. század második felének magyar társadalomtörténetéhez kapcsolódik. (E/4)
Nevezzen  meg  az  adatok  segítségével  négy  etnikai,  vallási  változást  Magyarországon  a  XX.
század második felében, majd tárja föl ezeknek az okait!  (Egy példát leírtunk.)  (Elemenként 0,5
pont.)

Példa:
Változás: Az evangélikus vallásúak aránya kissé csökkent.
Kiváltó esemény vagy folyamat: A német nemzetiségűek aránya csökkent.

a)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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b)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

d)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat a magyarországi demográfiai és társadalmi helyzettel kapcsolatos. (E/4)
Válaszolja meg a következő feladatokat a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

A magukat magyar, illetve cigány 
nemzetiségűnek vallók korfája a 
2001. évi népszámlálás adatai 
alapján (forrás: HVG)
A két korfa nem tükrözi a két csoport 
egymáshoz viszonyított 
létszámarányát.
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a) Az állításpárok közül karikázza be a magukat cigány nemzetiségűnek vallókra vonatkozó
állítás sorszámát!
A)

1. A népesség tagjai közül kb. 20% idősebb 60 évesnél.
2. A népesség tagjainak kb. 5%-a 60 évesnél idősebb.

B)
1. Legfiatalabb korosztályuk egyszersmind a legnépesebb is.
2. A korfán a populáció „derékban” a legvastagabb: a 46 évesek létszáma több mint a 

duplája a 0–1 év közöttieknek.
C)

1. Az átlagéletkor kb. 40 év.
2. Az átlagéletkor kb. 25 év.

D)
1. A népesség ifjabbik fele 0–22 év közötti fiatal, miközben az öregebbik fele a 23–93 év 

közötti korosztályokhoz tartozik.
2. A népesség ifjabbik fele a 0–39 év közöttiek, míg az idősebbik fele a 40–100 évesek közül

kerül ki.

b) Írja be a következő állítások után a megfelelő korfa betűjelét (M / C)!
1. Jól kimutatható a Rákosi-korszak népesedés-politikájának következménye: …...
2. Hazánk korfája ilyen volt a XIX. század második felében: ……
3. A mai Svédország korfájához hasonló: …...
4. A mai India korfájához hasonló: ……

13. A feladat a rendszerváltozás utáni magyar alkotmányos rendszerhez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„I. fejezet
Az Alkotmánybíróság hatásköre

1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
a)  a már elfogadott,  de még ki  nem hirdetett  törvény,  az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;
b)  a jogszabály,  valamint  az  állami  irányítás  egyéb jogi  eszköze alkotmányellenességének  utólagos
vizsgálata. […]
2. § Az Alkotmánybíróság megállapítja saját költségvetését, amelyet az állami költségvetés részeként
jóváhagyás céljából előterjeszt az Országgyűlésnek.

II. fejezet
Az Alkotmánybíróság szervezete

3. § Az Alkotmánybíróság székhelye Esztergom.
4.  §  […]  (2)  Az  Alkotmánybíróság  a  tagjai  közül  három  évre  megválasztja  az  elnökét  és  helyettes
elnökét, akik e tisztségre újraválaszthatók. Az újraválasztás nem érinti az Alkotmánybíróság tagjának
megbízatási idejét.
5.  §  (1)  Az  Alkotmánybíróság  tagjává  minden  olyan  jogi  végzettségű,  büntetlen  előéletű  magyar
állampolgár megválasztható, aki 45. életévét betöltötte.
(2)  Az  Országgyűlés  az  Alkotmánybíróság  tagjait  kiemelkedő  tudású  elméleti  jogászok  (egyetemi
tanárok,  illetőleg az  állam- és  jogtudomány doktorai),  vagy legalább húsz  évi  szakmai  gyakorlattal
rendelkező jogászok közül választja. A szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell letölteni, amelynek
ellátásához az állam- és jogtudományi végzettség szükséges. [...]
8. § […]
(3) Az Alkotmánybíróság tagja kilenc évre kerül megválasztásra. Az Alkotmánybíróság tagja egyszer
újraválasztható. […]
9. § (1) Az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati,
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társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az alkotmánybíró a tudományos és
oktatói,  a  művészeti,  a  szerzői  jogi  védelemben  részesülő,  valamint  a  lektori  és  a  szerkesztői
tevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathat.”

(Részlet az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényből)

a) Legfeljebb hány évig lehet valaki tagja az Alkotmánybíróságnak az idézett törvény
szerint? _____________________________________________

b) Ki biztosítja a bíróság működéséhez szükséges anyagi hátteret? ___________________________________

c) Vizsgálhatja-e előzetes vizsgálatban az Alkotmánybíróság egy hatályban lévő törvény 
alkotmányellenességét? Indokolja válaszát!
Válasz: _________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Származhat-e az alkotmánybírónak szakmai előadásból jövedelme?
_________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, ki / mely testület választja az Alkotmánybíróság tagjait!
_________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a mai magyar demokráciához kapcsolódik. (E/3)
Nevezze meg az alábbiakban meghatározott vagy jellemzett államjogi fogalmakat! (Elemenként
0,5 pont.)

a) Egy választási  cikluson belül  az  Országgyűlés úgy váltja  le  a  miniszterelnököt,  hogy ugyanazon
szavazás keretén belül új miniszterelnököt is választ:
_________________________________________________________________________________________________________

b) A népszuverenitás érvényesítésének egyik formája, a közvetlen demokrácia eszköze:
_________________________________________________________________________________________________________

c) Független  köztisztviselő,  feladata  az  alapvető  jogokkal  kapcsolatos  visszásságok  kivizsgálása,  a
jogsértő gyakorlatról a megfelelő szervek értesítése és a panaszos képviselete:
_________________________________________________________________________________________________________

d) Magyarországon ez a jog ma általános és egyenlő, megvalósulása közvetlen és titkos:
_________________________________________________________________________________________________________

e) A jogállamiságot őrző testület; törvényeket semmisíthet meg: ___________________________________

f) A helyi közhatalom demokratikus intézményei: ___________________________________
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15. A feladat az 1990 utáni magyar társadalommal kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon az ábrákhoz kapcsolódó kérdésekre!

A foglalkoztatottság aránya kistérségenként (Forrás: vetesforgo.hu)

A nyolc általánost el nem végzettek aránya kistérségenként (Forrás: vetesforgo.hu)

a) Fogalmazza meg a két térkép adatai közötti összefüggést! (0,5 pont)
_________________________________________________________________________________________________________

b) Hol a legnagyobb a nyolc általánost végzettek aránya? (0,5 pont)
_________________________________________________________________________________________________________
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Az aktív keresők százalékos aránya a 15-59 éves férfiak között

c) Ismeretei alapján említsen két olyan tényezőt, amely magyarázza a fenti diagram 1993-ra
vonatkozó változásait! (Elemenként 0,5 pont.)
Egyik tényező: ______________________________________________________________________
Másik tényező: ______________________________________________________________________

16. A feladat a magyarországi cigánysággal kapcsolatos. (E/2)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  diagramok  és  ismeretei  segítségével!  (A  diagramok  szociológusok
kutatásainak önkéntes bevalláson alapuló eredményeit mutatják.) (Elemenként 1 pont.)

A magyarországi cigányok anyanyelv szerinti megoszlása (1971–2003)
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A magyarországi cigányok nemzetisége (1993–2003)
[A diagramok A magyarországi cigányság, 1971–2003. (Szerzők: Kemény István, Janky Béla, Lengyel

Gabriella. MTA Kisebbségkutató Intézet, 2004.) című kiadvány alapján készültek.]

a) Milyen társadalmi folyamat állt a cigányok közel 20 százalékának nyelvhasználatában 1971
és 1993 között bekövetkezett változás mögött? Nevezze meg ezt a folyamatot szakkifejezéssel!
_________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen – látszólagos vagy valós – ellentmondás figyelhető meg a két  ábra 2003-as adatai
közt?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

17. A feladat a rendszerváltás utáni Magyarország társadalmának változásaival kapcsolatos. 
Döntse  el  az  állításokról  a  források és  ismeretei  segítségével,  hogy igazak  vagy  hamisak-e!
Tegyen a táblázat megfelelő oszlopába X jelet! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3)

A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (1989–2000)
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A foglalkoztatottak száma és nemek szerinti megoszlása (1992–2000)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A  munkanélküliség  drámai  mértékű  növekedésének  hátterében  az  1990-es
évek elején a piacgazdaságra való áttérés állt.

b) A  (harmadik)  köztársaság  kikiáltásának  évében  a  munkanélküliek  aránya  a
teljes népességen belül nem érte el az egy százalékot.

c) A  rendszerváltás  utáni  első  parlamenti  ciklusban  a  munkanélküliség
folyamatosan csökkent.

d) 1994-től  a  munkanélküliek  arányának  csökkenésével  egyidejűleg  nőtt  a
foglalkoztatottak száma.

e) 1992  és  1994  között  a  foglalkoztatottak  száma  a  nők  körében  nagyobb
arányban esett vissza, mint a férfiak körében.

f) A  foglalkoztatott  nők  és  férfiak  száma  közti  jellemző  eltérés  azzal
magyarázható, hogy a nők születéskor várható átlagos élettartama alacsonyabb
a férfiakénál.
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18. A feladat a magyar Alkotmánybírósághoz kapcsolódik. (E/3) 
Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy 2012-ben az alábbi fiktív esetekben az
Alkotmánybíróság jogosult lett volna-e megvizsgálni a kérdést és döntést hozni az ügyben? Írjon
X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

„(3) A köztársasági elnök […]
i)  az  elfogadott  törvényt  az  Alaptörvénnyel  való  összhangjának  vizsgálatára  megküldheti  az
Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek;” (Alaptörvény, 9. cikk)

„(2) Az Alkotmánybíróság
a) az  Alaptörvénnyel  való összhang szempontjából  megvizsgálja az  elfogadott,  de  ki  nem hirdetett
törvényeket;
b)  bírói  kezdeményezésre  felülvizsgálja  az  egyedi  ügyben  alkalmazandó  jogszabálynak  az
Alaptörvénnyel való összhangját;
c)  alkotmányjogi  panasz  alapján  felülvizsgálja  az  egyedi  ügyben  alkalmazott  jogszabálynak  az
Alaptörvénnyel való összhangját;
d) alkotmányjogi panasz* alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
e)  a  Kormány,  az  országgyűlési  képviselők  egynegyede  vagy  az  alapvető  jogok  biztosa
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;” (Alaptörvény, 24. cikk)

*  Alkotmányjogi  panaszt  bárki  benyújthat,  akinek  az  Alaptörvényben  biztosított  valamely
alapvető  jogát  (pl.  tulajdonhoz  való  jog  vagy  a  diszkrimináció  tilalmát  is  magában  foglaló  emberi
méltósághoz való jog) sérti a meghozott bírói döntés.

„(4)  Mindaddig,  amíg  az  államadósság  a  teljes  hazai  össztermék  felét  meghaladja**,  az
Alkotmánybíróság  a  24.  cikk  (2)  bekezdés  b)-e)  pontjában  foglalt  hatáskörében  a  központi
költségvetésről,  a  központi  költségvetés végrehajtásáról,  a központi adónemekről,  az illetékekről és
járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel
való  összhangját  kizárólag  az  élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való  joggal,  a  személyes  adatok
védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar
állampolgársághoz  kapcsolódó  jogokkal  összefüggésben  vizsgálhatja  felül,  és  ezek  sérelme  miatt
semmisítheti meg.” (Alaptörvény, 37. cikk)

** 2012-ben az államadósság a GDP 80-77%-a között mozgott (MNB).

Fiktív esetek Az AB
jogosult

Az AB nem
jogosult

a)  A  kormánypárti  frakció  százötven  tagja  kezdeményezné  a  földtörvény
vizsgálatát.

b)  A köztársasági elnök az elfogadott köznevelési törvényt kihirdetése előtt
elküldené az Alkotmánybíróságnak.

c)  Az  alapvető  jogok  biztosa  úgy  véli,  hogy  a  vámtörvény  sérti  az
állampolgárok tulajdonhoz való alapvető jogát, és ezért az AB-hez fordulna.

d) A köztársasági elnök a már kihirdetett Büntető Törvénykönyvet elküldené
az Alkotmánybíróságnak.

e)  Kovács  János  alkotmányjogi  panaszt  nyújtana  be,  mert  a  honvédelmi
törvényt alkotmányellenesnek tartja.

f)  A  kormány  szerint  az  adótörvény  alkalmazásakor  visszaélnek  az
állampolgárok személyes adataival, ami alkotmányellenes.
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19. A feladat a jelenkori magyar társadalom történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemeként 1 pont.)

a) Milyen közvetlen demográfiai következménye van az ábrázolt folyamatoknak?
_________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg az ábrázolt folyamatok valamely társadalmi okát!
_________________________________________________________________________________________________________

c) Fogalmazza meg a kördiagram alapján a magyar nyugdíjrendszer egyik fontos problémáját!
_________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen intézkedéssel mérsékelhető a diagramról leolvasható probléma?
_________________________________________________________________________________________________________
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20. A feladat a mai magyar alkotmányossággal kapcsolatos. (E/4)
Döntse el az idézetekről, hogy a magyar alkotmányosság mely intézményére vonatkoznak! Írja
az idézet betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! Egy betűjelet csak egy oszlopba írhat.  (Elemenként
0,5 pont.)

a)  „Az  elfogadott  törvényt  az  Alaptörvénnyel  való  összhangjának  vizsgálatára  megküldheti  az
Alkotmánybíróságnak […].”
b)  „Javaslatot  tesz  a miniszterelnök,  a  Kúria  elnöke,  a  legfőbb ügyész és  az  alapvető jogok biztosa
személyére.”
c) „Elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását.”
d) „A végrehajtó hatalom általános szerve.”
e) „MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve […].”
f)  „Törvényben  nem  szabályozott  tárgykörben,  illetve  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján
rendeletet alkot.”
g) „Megválasztja a miniszterelnököt […].”
h) „Gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.”

(Részletek Magyarország Alaptörvényéből)

Országgyűlés Köztársasági elnök Kormány

21. A feladat a szomszédos országok magyarságával kapcsolatos.
Oldja meg a feladatokat a romániai magyarokra vonatkozó források és ismeretei
segítségével! (Elemenként 1 pont.)
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a)  Figyelje  meg,  hogyan  alakult  a  romániai  magyarok  száma  és  Románia  teljes  népességén
belüli  aránya  1956–1977  között!  Magyarázza  meg  a  két  oszlop  adatai  közötti  látszólagos
ellentmondást egy másik táblázat segítségével!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Nevezzen meg  szakkifejezéssel a  romániai  magyarok számában bekövetkezett  csökkenés
egyik okát a D) betűjelű táblázat alapján!
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg szakkifejezéssel a romániai magyarok számában bekövetkezett csökkenés egy
másik okát, amely közvetlenül kiolvasható az egyik forrásból!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik felekezet neve hiányzik az E) betűjellel jelzett forrás egyik sorából?
____________________________________________________________________________________________________________________
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22. A feladat a jelenkori magyar külkereskedelemhez kapcsolódik. (E/3)
Döntse el  az  állításokról  a  diagramok és  ismeretei  segítségével,  hogy igazak vagy hamisak!
Tegyen X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  a  belépés  óta  Magyarország
külkereskedelme az Európai Unióval a teljes forgalom kétharmadáról alig több
mint a felére csökkent.

b) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  az  Ázsiából  behozott  termékek
összértéke az ábrázolt korszakban másfélszeresére nőtt.

c) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  Magyarország  2011-ben  Európával
bonyolította kereskedelmi forgalmának több mint 80%-át.

d) A diagramokból megállapítható, hogy 2009-ben Kelet-Európából ugyanakkora
értékű  áru  érkezett  Magyarországra,  mint  amekkora  értékűt  innen  oda
szállítottak.

e) A  diagramok  segítségével  igazolható,  hogy  Magyarország  legfontosabb
kereskedelmi partnere Németország. 

f) A diagramok szerint a behozatal és a kivitel értéke minden évben megegyezik.

23. A feladat a népszavazás intézményéhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  az  Alaptörvény  idézett  részletei  alapján,  hogy  lehet-e  ma  Magyarországon
népszavazást tartani a következő kérdéskörökről!  Tegyen X jelet  a táblázat megfelelő mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

„(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről;
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről,
járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról;
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c)  az  országgyűlési  képviselők,  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek,  valamint  az
európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról;
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;
e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről;
f) az Országgyűlés feloszlásáról;
g) képviselő-testület feloszlatásáról;
h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint megelőző
védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról;
i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről;
j) közkegyelem gyakorlásáról.”

(Magyarország Alaptörvénye)

Népszavazási kérdéskör Lehet Nem lehet

a) Magyarország csatlakozásáról egy nemzetközi szervezethez.

b) Új miniszterelnök kinevezéséről.

c) Állami hitelfelvételről.

d) A házaspárok névhasználatáról.

Döntse el a források és ismeretei segítségével, hogy eredményes lett volna-e a  népszavazás a
következő kitalált esetekben 2011 előtt, illetve után! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

„(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több
mint  fele,  de  legalább  az  összes  választópolgár  több  mint  egynegyede  a  megfogalmazott  kérdésre
azonos választ adott”

(Alkotmány, érvényes 2011. december 31-ig)

„(4)  Az  országos  népszavazás  érvényes,  ha  az  összes  választópolgár  több  mint  fele  érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.”

(Alaptörvény, érvényes 2012. január 1-től)

Feltett fiktív népszavazási kérdés 
(A választópolgárok száma mindegyik esetben

8 millió.)

2011 előtt 2011 után

Eredményes Eredmény-
telen

Eredményes Eredmény-
telen

e)  „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  Magyarország
világkiállítást rendezzen?” 
’Igen’  szavazatok  száma:  3  845  435,  ’nem’
szavazatok száma: 3 765 422

f)  „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  a  választásra
jogosultság korhatárát szállítsák le 16 évre?”
’Igen’  szavazatok  száma:  2  123  435,  ’nem’
szavazatok száma: 576 389
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24. A feladat Magyarország Alaptörvényéhez kapcsolódik. (E/4)
Rendelje  az  Alaptörvény  sorszámokkal  jelölt  részleteit  az  Alaptörvénynek  a  táblázatban
szereplő részleteihez úgy, hogy azok logikus egységet alkossanak! Írja a megfelelő sorszámokat
a táblázatba! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

1.  „Magyarország elismeri  és védi  a  sajtó szabadságát  és sokszínűségét,  biztosítja  a  demokratikus  
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”

2.  „Magyarország  biztosítja  a  tisztességes  gazdasági  verseny  feltételeit.  Magyarország  fellép  az  
erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.”

3. „Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.” 
4. „Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.”
5.  „A nők és a  férfiak egyenjogúak.  Magyarország az  esélyegyenlőség és  a  társadalmi  felzárkózás  

megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”
6.  „A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn  

belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani.”
7. „Magyarország legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.”
8.  „A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem  

utasíthatók.” 
9. „Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul

a közös szükségletek fedezéséhez.”

a) „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.”

b) „Senkit  sem  lehet  szabadságától  másként,  mint  törvénybe  meghatározott  okokból  és
törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.”

c) „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.”

d) „Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.”

e) „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.”

f) „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.”

g) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.”

h) „A közhatalom forrása a nép.”


