Középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
2016.
Társadalomismeret
„A” témakörök
Társadalomismeret témakör:
1. A társadalmi együttélés alapvető szabályai. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, norma, jog fogalmai
2. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek. Állampolgárság keletkezése és megszűnése.
3. A bírósági eljárás főbb szereplői, szakaszai. A magyar bírósági szervezet felépítése.
4. Az alkotmányosság és a demokrácia alapelvei, és megjelenése a magyar Alaptörvényben.
5. A magyar közjogi méltóságok szerepe, a Parlament funkciói.
6. A magyar választási rendszer működése. A választójogi alapelvek.
7. Az Európai Unió történetének legfontosabb dokumentumai. Magyarország integrációjának főbb lépései.
8. A szocializáció fogalma, a legfontosabb szocializációs közegek. A család funkciói.
9. Magyarország demográfiai helyzete. Halálozási okok, egészségi problémák.
10. Fiatalkori táplálkozási zavarok, mentálhigiénés problémák.
11. Nemzet, állam, többség és kisebbség fogalma. A magyar nemzettudat fejlődése a történelem során.
12. A magyarországi romák helyzete. Társadalmi-gazdasági jellemzőik.
13. A szegénységgel kapcsolatos fogalmak. A szegénység jelei, okai, fajtái, területei, kezelése
14. A mai magyar társadalom rétegződése, a társadalmi mobilitás fogalmai, magyarországi helyzete.
Jelenismeret témakör:
15. A globalizáció fogalma és fajtái.
16. Az információs társadalom jellemzői
17. A globalizáció kihívásai.
18. A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei a mai Magyarországon
19. A fogyasztói társadalom
20. A környezetszennyezés és környezetvédelem fogalmai.

„B” témakörök
Gazdasági ismeretek:
1.A vállalkozások világa. Vállalkozás létrehozásának feltételei, felelőssége, kockázata, nyereség
2. Társas vállalkozások indítása, megszüntetése, jellemzői
3. Vállalkozások szerepe a magyar gazdaságban. Állami segítség a vállalkozásoknak.
4.Marketingszemlélet és stratégiai gondolkodás. A marketing-mix szerepe.
5. Az értékpapírok jelentősége, fajtái, jellemzői.
6. Magánszemélyek és vállalkozások hitellehetőségei. Hitelfajták.
7.Megtakarítási formák. Bankbetétek, biztosítások, elő takarékosság.
8. Egy háztartás fogyasztási, beruházási és megtakarítási lehetőségei. Fogyasztási szokások.
9. A munkaerőpiacra kilépés. A gazdasági válság hatása a munkaerőpiacra, önéletrajz fajták.
10. Egy adott ország külkereskedelme. Gazdasági övezetek és szerepük.
11.Az infláció fogalma, típusai, okai.
12.A munkanélküliség fogalma, típusai, okai. Magyarország foglalkoztatási helyzete.
13. A hazai bankrendszer. Az MNB és az ÁSZ feladatai.
14. A hazai adórendszer. Adónemek.
15. A költségvetés összetevői. Az államháztartás elemei. Költségvetési hiány, államadósság.
16. Az euro bevezetésének feltételei. A maastrichti kritériumok.
17. Hazánk és a maastrichti-kritériumok, az euró bevezetése
18.A pénz szerepe a modern gazdaságban. A pénz funkciói
19.Egy ország gazdaságának gazdasági jellemzői. GDP, infrastruktúra, államháztartás.
20.A feketegazdaság jellemzése. Előnyök, hátrányok.

