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Dokumentumelemzés - Nat

Két terület:

a) A gazdasági és pénzügyi ismeretekhez 

kapcsolható kompetenciaelemek mely 

műveltségi területeken, hogyan jelennek meg

a) Az azonosított kompetenciaelemek elemzése a 

Nat fejlesztési feladatai és célkitűzései alapján
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- ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból

- a rendelkezésre álló információk önálló rendezése, értelmezése, értékelése

- egy történelmi oknyomozás megtervezése

- a legfontosabb társadalomtudományi kézikönyvek, lexikonok ismerete, használata, az internet 

kritikus és tudatok felhasználása

- szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempontok szerint

- különböző szövegek, filmek, hanganyagok vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugói

- az emberi cselekvés és annak következményei közötti kapcsolatok felismerésének gyakorlása

- helyzetek elbeszélése, lejátszása a különböző szereplők nézőpontjából

- önálló véleményalkotás, érvek gyűjtése, tárgyilagos és személyeskedő érvelés 

megkülönböztetése, álláspontok védelme, cáfolata, mások érvelésének összefoglalása, a 

véleménykülönbségek tisztása, saját vélemény továbbfejlesztése

- különféle értékrendek összehasonlítása, saját érték tisztázása

- kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékára vonatkozóan

- primer történelmi források elemzése, különböző társadalmi-történelmi összefüggések 

felidézése

- társadalmi-történelmi témák vizuális ábrázolása, rendezése

- tájékozódás térben és időben, kölcsönhatások elemzések

- egy-egy korszak komplex elemzése, a gyors és lassú változások megkülönböztetése 

- primer történelmi források elemzése, különböző társadalmi-történelmi összefüggések 

felidézése

- tájékozódás térben és időben, kronológiai adatok rendezése, kölcsönhatások elemzése, témák 

vizualizálása, vizuális rendezése

- egy-egy korszak komplex elemzése, a gyors és lassú változások megkülönböztetése
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Nat: 

Gazdasági és pénzügyi nevelés

 Hasznosítható ismeretek a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a 

vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról.

 Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú 

céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. 

 a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális 

ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan 

rövid és hosszú távú céljaik, valamint az 

erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.



9- 10. évfolyam 11-12. évfolyam
Törté-

ne-

lem 

és 

állam-

polgári 

ismere-

tek

összesen 22 óra 

kulcsfogalmak: gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági

rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplők, gazdasági

kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás,

piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, globalizáció,

fogyasztói társadalom, adósságspirál, fenntarthatóság, fiatalodó és

öregedő társadalom, migráció, foglalkoztatási szerkezet, euró,

internet, tömegkommunikáció, intézményrendszer (EU és

Magyarország) állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a

gazdaság különböző szereplőivel, az állam bevételei, az állam

stablizációs, redisztribúciós és allokációs feladatai, gazdaságpolitika

(költségvetési és monetáris)

pénzpiac, megtakarítók és forrásigénylők, pénzügyi közvetítők helye a

nemzetgazdaságban, a vállalkozások helye a nemzetgazdaságban,

szerepük a GDP megtermelésében, vállalkozási formák, vállalkozások

létrehozása és működtetése, a vállalkozások és a piac kapcsolata
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összesen 53 óra
Kulcsfogalmak: nemzetgazdaság, világgazdaság, állam

piacgazdasági szerepe , gazdasági fejlettség és mutatói, a

területi különbségek, centrum és periféria térségek a

gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és

társadalmi telepítő tényezők, gazdasági és foglalkoztatási

szerkezet, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági

fejlettség összefüggése,A gazdasági és a foglalkozási

szerkezet,integráció, globalizáció, transznacionális

vállalat,a működőtőke és a pénztőke áramlása, tőzsde,

infláció, hitelfelvétel és eladósodás, eladosódás és

gazdasági válság

Magyarország: természeti és társadalmi erőforrások,

rendszerváltás, napjaink társadalmi és gazdasági

folyamatai, hatásuk a fejlődésre, társadalmi- és gazdasági

fejlődés és fejlettség területi különbségei, lehetséges

fejlődési utak, húzóágazatok prognosztizálása, regionális

szerveződése, hazánk és az EU

regionális különbségei Európában: együttműködés,

gazdasági erőtér, regionális politika, EU magterületei,

gazdasági felzárkózás, piacgazdaság

Gazdasági és pénzügyi ismeretek a közismereti tárgyakban:



Szakmai kerettantervek áttekintése:

Gazdasági témakörök megjelenése:

Szakiskolai képzésben

- mezőgazdasági

Szakközépiskolai és OKJ-s képzésben

- közgazdasági

- informatikai

- kereskedelem

- közlekedés

- környezetvédelem-vízgazdálkodás

- mezőgazdaság

- ügyvitel

- vendéglátás



 Nemzetközi közgazdaságtani kérdések  (nemzetközi együttműködési 

formák, transznacionális vállalatok jellemzői, valutapiaci ismeretek, 

eladósodás – fizetési mérleg – gazdasági fejlődés kapcsolata)

 Lokális – regionális – globális kérdések, összefüggések

 Egyéni és közjó közötti kapcsolatok (pl. közösségi és intézményi 

közgazdaságtani ismeretek, közjószág, potyautas magatartás)

 Hosszú távú szemlélet (fogyasztók és vállalatok intertemporális döntései, 

gazdasági fejlődés, válság, stb. - időtényező bekapcsolása, a múlt-jelen-

jövő kapcsolata,  dinamika)

 Fenntarthatóság, a környezettel való összhang a gazdálkodás során –

externáliák, környezettudatos fogyasztás és termelés

Amik a gazdasági szakmai kerettantervekben nem 

jelennek meg, de a Nat-ban igen:



Magyar  Képesítési Keretrendszer  (MKKR)



Szintek Indulás 9. évf. 12. Évfolyam végére

Tudás ismeri az adott témakör (műveltségi, 
szakterület) alapvető tényeit, fogalmait, 
egyszerűbb összefüggéseit
Gazdasági és pénzügyi alapismereteket 
birtokol, további ismeri a társadalom, a 
birodalom, a gazdasági rendszer, a politika, a 
jog, a vallás, a demokrácia és a diktatúra 
fogalmát. Tisztában van az integráció és a 
globalizáció fogalmával

+ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, lehetőleg idegen 
nyelven is. Ismeri és érti az adott egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-
/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját, megérti a bonyolult, 
többtényezős jelenségek összefüggésrendszerét. Rendelkezik az adott 
tudásterületek tényeinek, fogalmainak, összefüggéseinek, eljárásainak 
alkalmazásához szükséges módszerekkel és eszköztudással.
Ismeri az európai integráció főbb célkitűzéseit, ismeretei vannak a társadalmi-
gazdasági élet alapjairól, a világgazdaságról, a nemzetgazdaságról, a vállalkozások 
és háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézmények és folyamatok 
lényegéről. A banki tranzakciókkal kapcsolatos alapvető ismereteket birtokol. Tud a 
fogyasztóvédelmi jogokról. 

Képes-
ségek 

Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések
felismerésére, különböző témákkal
összefüggésben azonosítás, megkülönböztetés,
összehasonlítás elvégzésére megadott
szempontok mentén, esetenként több
összetevőből álló feladatok/műveletsorok
elvégzésére, alapvető eszközök és anyagok
használatára. Rendelkezik az
együttműködéshez szükséges alapvető
kompetenciákkal
Képes a család pénzügyi helyzetének
átlátására, családi költségvetés készítésére,
mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási
lehetőségeket, a gazdasági és pénzügyi terület
fontosabb szereplőinek azonosítására.

+képes az adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására nem megszokott

kontextusban, rendszerben gondolkozni, az absztrakció bizonyos formáit alkalmazni, új

információk önálló megszerzésére és feldolgozására, saját tanulási, problémamegoldó stratégia

megtervezésére és kivitelezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésére, a szak-/tanulmányi

területe megjelenő problémahelyzetek felismerésére, adekvát megoldási javaslatok

megfogalmazására.

Belátja a gazdasági döntések őt érintő következményeit, képes pénzügyi terv készítésére a saját

életéhez kapcsolódóan. Képes átlátni a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének

legfontosabb szabályait, képes a munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó

adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét

átlátni. Alkalmazza a gazdasági fejlettség mutatóit, az összehasonlítás módszereit. Átlátja a

gazdasági fejlettség területi különbségeit, kapcsolatát az életszínvonallal

Fele-
lősség

Egyszerű feladathelyzetekben önállóan és 
felelősséggel dolgozik, összetettebb 
feladatok eset is elégséges az útmutatás, 
kialakul a felelősségtudat és megjelenik az 
önkontroll az elvégzett munka 
értékelésében

+felelősséget vállal a saját tevékenységéért, a rábízott kisebb csoport, közösség munkájáért

Attitűd tanulási helyzetekben, feladatokban nyitott a 
tudását növelő tevékenységekre, tisztában van 
az erkölcsi és közösségi értékekkel, az alapvető 
állampolgári jogokkal és kötelességekkel

+ nyitott új feladatok elvégzésére. Értékelni tudj lehetőségeket, mérlegelni 
tud kockázatokat, alternatívákat és következményeket, képes 
kompromisszumos megoldásokra. Döntési helyzeteken az etikai és jogi 
normák figyelembevétele az értékeke, viselkedés és életmód 
összefüggéseinek megértése jellemzés, a szakma és a minőségi 
munkavégzés iránt elkötelezett, igényli a folyamatos önképzést, alkalmazza 
annak eljárásait.



MKKR 5. és 6. szintje



Szakmai és módszertani 

következmények

 4-5-6. szintre képezni tudó közgazdásztanárok kellenek

 Idegen nyelven a szakmát tanítani tudó tanárok képzése

 Nemcsak statikus, hanem dinamikus  és térbeli közgazdasági 

modellekben gondolkodni képes szaktanárok (múlt-jelen-jövő)

 Rendszerbe szervezett ismeretanyag – ennek átadása

 Motiválás, személyre szabottság, korszerű értékelés, 

visszajelzés – a jelenlegi módszertani fókuszpontok

 Módszerek – dinamikus fejlesztése, lépéstartás a szakmai és 

pedagógiai fejlődéssel

 Továbbképzések rendszerének szükségessége, fejlesztése



 Összehangolás igénye a Nat, MKKR, KKK és a szakképzési kerettantervek tekintetében

 Átgondolást igényel a kialakult szakpárok - tartalmi áttekintés utáni módosítások

 hiányterületek lefedése - szakirányú továbbképzésekkel 

 KKK – ismeretekhez vannak kreditértékek  hozzárendelve, a többi elemhez nem

 Szakmai ismeret: az elmúlt évtizedben a közgazdaságtan elméletében és gyakorlatában jelentős változások 

(térbeni és időbeni hatásai a gazdasági döntéseknek, bizonytalanság és kockázat kezelése) – KKK-ban

megjeleníteni

 Szelekció a tudástartalomban – preferenciák felállítása: mi az, amit az adott szakképzési szinten át kell adni, 

és hogyan tudjuk átadni az életkori sajátosságoknak megfelelően

 Az ismeretelsajátítás zöme más formában(pl. online) kell hogy végbemenjen, a képesség és 

készségfejlesztésekre kell koncentrálni a képzések során (feladatok jellegének változtatása, vizsgák 

változtatása - időközök, típusa, stb.)

 Az elvárások elsősorban a készségfejlesztés, attitűd és felelősségformálás és fejlesztés irányába tolódnak el. 

Ennek megfelelően a módszertani képzések súlyának, a pedagógiai elméletek gyakorlatba való alkalmazása  

nagyobb hangsúlyt kell kapnia a képzés folyamatában, illetve a KKK-ban (gyakorlatra átfordítható!)

 Felnőttképzés (LLL) - felértékelődik a módszertana, motiválás, érdeklődés felkeltése és megtartása, értékelés 

szerepe, formái, csoportmunka, online tanulási felületek kialakítása, együttműködés – önálló blokként 

 Generációs különbségek  - mindegyikhez megtalálni a módszertant

A dokumentumelemzések összegező 

következtetései 



Közgazdásztanár képzés - BCE

okleveles közgazdásztanár
közgazdaságtan,  
pénzügy-számvitel, 
vendéglátás-idegenforgalmi, 
kereskedelem - marketing, 
vállalkozási ismeretek

Illeszthetők-e a 
változó igényekhez?

-Beiskolázási utak:
BA/BsC + közgazdásztanár MsC
MA/MsC + pedagógiai MsC
főiskolai tanári végzettség + 

közgazdásztanár MsC
osztatlan képzés

Egyre elterjedtebb - először közgazdász, 
majd az élethelyzet változásával jelentkezik 
tanárképzésre



Közgazdásztanár képzés - BCE

okleveles közgazdásztanár
közgazdaságtan,  
pénzügy-számvitel, 
vendéglátás-idegenforgalmi, 
kereskedelem - marketing, 
vállalkozási ismeretek

Illeszthetők-e a 
változó igényekhez?

-Beiskolázási utak:
BA/BsC + közgazdásztanár MSC   
MA/MsC + pedagógiai MSC  
főiskolai tanári végzettség + 

közgazdásztanár MSC     
osztatlan képzés

Egyre elterjedtebb - először közgazdász, 
majd az élethelyzet változásával jelentkezik 
tanárképzésre

Hogyan 
illeszkedik a 
képzési 
igényekhez?
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