
1 

 

Állampolgári ismeretek 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi életben történő 

tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a készség- és képességfejlesztésre, 

olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, 

megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A 

tantárgy fontos terepe a közösségért történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti 

öntudat kialakításának és megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. Az állampolgári 

ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása. 

 

8. évfolyam 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket sajátíthatja el és 

azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet 

felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témák bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb 

intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az 

intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, a nemzeti 

közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek megbeszélése, a haza 

iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök 

egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és 

tágabb környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él. 

 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy óraszáma: 36 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell 4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban  5 
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Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, feladatokra 4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás 

 

3 

Szabadon tervezhető órák 2 

Összes óraszám: 36 

 

 

Témakör: Család; a családi szocializáció jellemzői; a 

hagyományos családmodell 

Óraszám: 4 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

• értelmezi a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

• felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

• A kommunikációs készség fejlesztése 

• A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

• A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

• Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 

• A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 

• Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 
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• A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, 

tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

Fogalmak 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

 

 

Témakör: A család gazdálkodása és pénzügyei 

Óraszám: 3 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és befolyásoló 

tényezőket. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos életvitel 

kialakításának társadalmi jelentőségét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

• A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

• A háztartás fogalmának értelmezése 

• A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

• Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

• A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati összefüggések 

feltárása 

• A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

• A családokra jellemző fogyasztási szokások 

• Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

• Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 
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Fogalmak 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó jövedelmek, 

örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális, szabadidős és 

rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

 

 

Témakör: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének alapvető 

eseményeit és fordulópontjait; 

• ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen működő 

intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a 

település fejlesztésének lehetőségeiről; 

• felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

• arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

• önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

• A kommunikációs készség fejlesztése 

• A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

• Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

• Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

• A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

• A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

•  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

• A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 



5 

 

• A település, lakóhely közintézményei 

 

FOGALMAK 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közösség, szervezet, 

karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség, fenntarthatóság; 

 

 

Témakör: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

• értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

• felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

• arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

• beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

• A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

• A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpatriotizmus 

értelmezése 

• A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

• Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

• A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

• Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 
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• Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

• Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, Európai Unió, 

jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

 

 

Témakör: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe 

a gazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

• értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

• azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

• értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontosságát; 

• beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket; 

• felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javításának 

fontosságát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

• A magyar állampolgárság feltételei 

• A törvényalkotás menete 
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• Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

• Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

• Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

• Az állam bevételeinek csoportosítása 

• A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

• A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

• A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyészségek; 

Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség, intézmény, 

polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, adófajták, adómorál, pénzügyi 

tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

 

 

Témakör: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori 

szerepekre 

ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját és 

működési sajátosságait; 

• megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerkezet 

változásairól; 

• arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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• beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

• Az elektronikus ügyintézés  

• A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

• Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

• A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

• Az életpálya-tervezés kérdései 

• A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, szakmák, 

a szakmaszerkezet változásai 

 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fővárosi és 

kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, életpálya-tervezés 

 

 

Témakör: A fogyasztóvédelem alapjai 

ÓRASZÁM: 3 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

• A fogyasztóvédelem tipikus területei  

• A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

• A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

• A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 
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• Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről 

• A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

• Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tudatos 

fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

 

 

Témakör: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a 

szociális ellátás 

ÓRASZÁM: 3 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

•  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Az empátia erősítése 

• Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

• Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

• A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

• A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt társadalmi 

hasznosságuk megértése 

• A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

• A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 



10 

 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális ellátás, 

családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

 


