
A) A SZAKMAI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 

1.    Tanári szakképzettség 

–    a gyógypedagógia-tanár, a pedagógiatanár, a konduktortanár, az egészségügyi tanár szakot 

kivéve az 1. § a) pontja szerinti osztatlan képzésben, tanárszakon, 

–    a pedagógiatanár szakot kivéve az 1. § b) pontja szerinti osztott képzésben, tanári 

mesterszakon vagy 

–    a konduktortanár szakot kivéve az 1. § d) pontja szerinti tanári mesterszakon 

szerezhető. 

2.     Az 1. § b) pontja szerinti osztott képzésben, a tanári mesterszakra való belépés 

előzményeként elfogadott szakok: a szakterületi képzés képzési területének megfelelő 

szakirányú alapképzési szakok, valamint az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai 

szintű szakok. 

3.    A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi képzés képzési ideje és 

az összegyűjtendő kreditek száma. 

3.1.    Az 1. melléklet 4.1.1. és 4.2.1. pontjában foglaltakra tekintettel osztatlan képzésben a 

képzési idő 10 félév, az összegyűjtendő szakterületi kreditek száma: 180–200 kredit, amelyből 

–    a tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

szerinti szakmai ismeretek kreditértéke legalább 160 kredit; 

–    a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai orientációs, 

a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak tanításához kapcsolódó 

szakmacsoportos szakterületi ismeretek kreditértéke legalább 10 kredit. 

3.2.    Az 1. melléklet 4.1.2. és 4.2.2. pontjában foglaltakra tekintettel osztott képzésben – a 

gyógypedagógia-tanár, a konduktortanár szak kivételével – 

–    a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Ha az 1. melléklet 4.3.5. 

pontjában foglaltakra tekintettel, az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat 

elismerése alapján az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév, akkor a képzési 

idő 3 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit; 

–    a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a szakterületi ismeret részét 

képezik, legalább 10 kredit értékben; 

–    a tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzésben megszerzett szakterületi tudást bővítő 

ismeretek és 

–    a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai orientációs, 

a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak tanításához kapcsolódó 

szakmacsoportos szakterületi ismeretek. 

3.3.    A gyógypedagógia-tanár, a konduktortanár szakon a 3. §-ban foglaltakra és az 1. 

melléklet 4.1.2. és 4.2.2. pontjára figyelemmel a képzési idő az 1. § b) pontja szerinti osztott 

képzésben 3 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit, amelyből a szakterületi 

ismeretek aránya 50 kredit, a tanári felkészítés 40 kredit, amelyből a 4.3. pont és a 6.1. pont 

alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett 

gyakorlat kreditértéke 20 kredit. 

3.4.    Pedagógiatanár szakképzettség, a 3. §-ra figyelemmel az 1. § d) pontja szerinti tanári 

mesterszakon szerezhető. A képzési idő 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit. 

4.    Az 1. melléklet 4.3.2. pont tekintetében 

–    a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek 

minimális kreditértéke legalább 12 kredit. 

5.     Az 1. melléklet 4.4. pontjában foglaltakra tekintettel a szabadon választható tantárgyakhoz 

rendelhető kreditek minimális értéke 

–    osztatlan képzésben: 12 kredit 

–    osztott képzésben: 5 kredit. 



6.    Az 1. melléklet 4.1.5. pont a)-b) alpontjában és 4.2.4. pont a)-b) alpontjában foglaltakra 

tekintettel,  

–    az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakmai tanári szakképzettséget 

követően, a tanári mesterfokozatot adó képzésben a képzési idő 2 félév, 60 kredit. 

–    egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában 

újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben 4 félév, 120 kredit. 

7.    Az 1. melléklet 4.5. pontjában foglaltakra figyelemmel, osztatlan képzésben, a 

szakdolgozat kreditértéke 15 kredit. 

8.    Az 1. melléklet 4.1.5. pont e) alpontjában és 4.2.4. pont d) alpontjában foglaltakra 

tekintettel, az adott szakmai tanárszaknak, illetve a tanári szakiránynak megfeleltethető 

szakoktató alapképzési szakot követően, az újabb oklevelet adó tanárképzésben a képzési idő 4 

félév, 120 kredit, amelyből a szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit. A 

képzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti pedagógiai, 

pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek beszámítandók. A Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek tekintetében az alapképzés szakirányától 

függő szakterületi ismeretek elismerésére a kreditelismerés általános szabályai az irányadók. 

 

B) A SZAKMAI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 

II. Közgazdasági szakmai terület 

1. Közgazdásztanár szakképzettségek 
1.    Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben szereplő 

–    magyar nyelvű megjelölése: 

okleveles közgazdásztanár (közgazdaságtan) 

okleveles közgazdásztanár (pénzügy-számvitel) 

okleveles közgazdásztanár (ügyvitel) 

okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-idegenforgalmi) 

okleveles közgazdásztanár (kereskedelem-marketing) 

okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 

–    angol nyelvű megjelölése: 

Teacher of Economics (Theoretical Economics) 

Teacher of Economics (Finance and Accounting) 

Teacher of Economics (Business Administration) 

Teacher of Economics (Catering and Tourism) 

Teacher of Economics (Trade and Marketing) 

Teacher of Economics (Entrepreneurial studies) 

2.    A 3. §-ban foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.1. és 4.2.1. pontjára figyelemmel a képzési idő: 

–    osztatlan képzésben: 10 félév 

–    osztott képzésben: 4 félév 

3.    A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, 

szakközépiskolai az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek 

át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai 

feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági 

szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a 

szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására 

képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő 

felkészítése. 

4.    Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség 



4.1.    a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja tekintetében: 

a 2. mellékletben meghatározott tanári tudás, készség, képesség; 

4.2.     a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

4.2.1. A közgazdásztanár szakterületi tudása, készségei, képességei 

A közgazdásztanár alkalmas 

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén 

–    a gazdasági szemléletű, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások 

helyességének igazolására, 

–    gazdasági tantárgyak sajátos tartalmának közvetítése során megalapozni a tanulók 

gazdaságra vonatkozó műveltségét, 

–    tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, 

–    a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére; 

a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 

–    a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a társadalmi 

csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak közvetítésére, 

–    a konfliktusok hatékony kezelésére, 

–    a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus 

társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes 

emberi értékek elfogadására; 

a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 

–    szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, a gazdasági szakterület – szakirány szerinti – 

elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására, 

–    szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, az adott szakiránynak megfelelő 

szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak 

oktatására, 

–    felnőttképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes 

gyakorlatok vezetésére, 

–    érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítésre, érettségi, valamint szakmai bizottsági 

tagként vizsgáztatási feladatok ellátására; 

a pedagógiai folyamat tervezése területén 

–    a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai 

céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, 

hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő 

korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében, 

–    a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő 

korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében, 

–    a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve 

önkorrekcióra; 

a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén 

–    a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására; 

a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 

–    az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek 

meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására, 

–    a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló 

eszközök elkészítésére; 

a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

–    a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű 

ismeretében ezen ismeretek megosztására; 

az autonómia és a felelősségvállalás területén 



–    az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében fejlesztett 

kompetenciák elméleti, elméletigényes igényes gyakorlati és a gyakorlati képzésben is fejlődést 

generáló szinergikus hatásainak közvetítésére. 

4.2.2 A közgazdásztanár szakon a szakterületi ismeretek: 

az 1. § a) pontja tekintetében: 

–    a közgazdásztanári szakképzettségnek megfelelő gazdasági/üzleti alapképzési szakok 

képzési és kimeneti követelményei szerinti ismeretek: 170–180 kredit, 

–    a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai orientációs, 

a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak tanításához kapcsolódó 

szakmacsoportos szakterületi ismeretek: 10 kredit; 

az 1. § b) pontja tekintetében: legalább 10 kredit 

–    az alapképzésben megszerzett szakterületi ismereteket bővítő ismeretek és 

–    a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai orientációs, 

a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak tanításához kapcsolódó 

szakmacsoportos szakterületi ismeretek. 

a)    Az 1. § a) és b) pontja szerinti közgazdásztanár szakokon a szakterületi ismeretek: 

–    A közgazdasági, üzleti szakmai ismeretek, összefüggéseinek rendszerszerű áttekintése, a 

szakterület szerint. A gazdasági szakterületeken alkalmazható, legkorszerűbb informatikai 

rendszerek. A vállalkozások makro- és mikrokörnyezetének változásai (hazai és nemzetközi 

tendenciák). Az erőforrás-gazdálkodás új irányai. Fenntarthatóság (társadalmi, gazdasági, és 

ökológiai). 

–    A szakképzés és gazdaság kapcsolatrendszere, a gazdasági képzés helye és szerepe az 

oktatás-nevelés egyes szakaszaiban, különösen a szakképzésben. A felnőttképzéssel 

kapcsolatos sajátos ismeretek. A gazdasági (szakmai) képzés új irányainak, aktuális 

problémáinak megismerése. 

–    A szakképzés rendszerének átfogó ismerete, valamint a tanári szakiránynak megfelelő 

szakmacsoportos képzések rendszerének, sajátosságainak ismerete. A Nemzeti alaptanterv 

kapcsolódó főbb műveltségterületeinek ismerete, kiemelten a közgazdasági szemléletformálást 

szolgáló műveltségterületen. 

–    A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai orientációs, 

szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő tantárgyak, szaktárgyak főbb tartalmi 

elemeinek megismerése, a tanításukra való felkészülést megalapozó ismeretek. 

–    A szakképzésben hasznosítható, legkorszerűbb informatikai alkalmazások ismerete és a 

tanári szakiránynak megfelelő szakmacsoportos képzésekben használható oktatástechnikai és 

taneszköz-rendszer ismerete. 

b)     

5.    A közgazdásztanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei 

–    Ismeri a közgazdásztanári szakirányoknak megfelelő szakmacsoportba tartozó 

szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő 

tantárgyak, továbbá a modulrendszerű képzés esetén alkalmazható módszereket. 

–    Ismeri a szakmacsoportba tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és a 

szakképesítésre felkészítő tantárgyak tanítás-tanulás során alkalmazható tankönyveket, 

taneszközöket, infokommunikációs eszközöket, az alkalmazási lehetőségeket, a tanulás 

támogatását segítő taneszközök készítését. 

–    Ismeri a tehetséggondozás és felzárkóztatás tevékenységformáit, a speciális igényű tanulók 

oktatásának lehetőségeit, dokumentumait, mérési-értékelési eljárásait, pedagógiai módszereit. 
 


