TA N Á RI K É PZ É S
 1. SZ. MELLÉKLET: ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLŐEN VÁLASZTHATÓ ELSŐ ÉS
MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI
1. a) A közoktatás műveltségi területein választható közismereti tanári szakképzettségek:
Műveltségi terület

Első tanári szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához
megfelelő alapképzési szakok vagy alapképzési szak
szakirányai és egyéb feltételek

magyar nyelv és irodalom

magyartanár

– magyar

idegen nyelv

angoltanár*

– anglisztika

némettanár/német- és
nemzetiséginémet-tanár*

– germanisztika német szakiránya
– germanisztika német nemzetiségi szakiránya

franciatanár*

– romanisztika francia szakiránya

olasztanár*

– romanisztika olasz szakiránya

spanyoltanár*

– romanisztika spanyol szakiránya

romántanár/román- és
nemzetiségiromán-tanár*

– romanisztika román szakiránya
– romanisztika román nemzetiségi szakiránya

romológiatanár (romani nyelv és kultúra
vagy beás nyelv és kultúra)

– bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi, közigazgatási,
rendészeti és katonai, gazdaságtudományok, orvos- és
egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, művészet,
művészetközvetítés képzési terület összes szakja, valamint romani/
beás nyelvből tett középfokú (B2) komplex (C típusú) államilag
elismert nyelvvizsga

orosztanár*

– szlavisztika orosz szakiránya

lengyeltanár/lengyel- és
nemzetiségilengyel-tanár*

– szlavisztika lengyel szakiránya
– szlavisztika lengyel nemzetiségi szakiránya

horváttanár/horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár*

– szlavisztika horvát szakiránya
– szlavisztika horvát nemzetiségi szakiránya

szerbtanár/szerb- és
nemzetiségiszerb-tanár*

– szlavisztika szerb szakiránya
– szlavisztika szerb nemzetiségi szakiránya

szlováktanár/szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár*

– szlavisztika szlovák szakiránya
– szlavisztika szlovák nemzetiségi szakiránya

szlovéntanár/szlovén- és
nemzetiségiszlovén-tanár*

– szlavisztika szlovén szakiránya
– szlavisztika szlovén nemzetiségi szakiránya

ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrántanár*

– szlavisztika ukrán szakiránya
– szlavisztika ukrán nemzetiségi szakiránya

latintanár

– ókori nyelvek és kultúrák klasszika-fi lológia szakiránya

japántanár

– keleti nyelvek és kultúrák japán szakiránya

kínaitanár

– keleti nyelvek és kultúrák kínai szakiránya

újgörögtanár/újgörög
nemzetiségigörög-tanár*

– keleti nyelvek és kultúrák újgörög szakiránya

ógörögtanár

– ókori nyelvek és kultúrák klasszika-fi lológia szakiránya

portugáltanár*

– romanisztika portugál szakiránya

matematika

matematikatanár

– matematika

ember és társadalom

történelemtanár

– történelem

kommunikációtanár

– kommunikáció és médiatudomány
– magyar
– szabad bölcsészet kommunikáció- és médiatudomány szakiránya
– szabad bölcsészet fi lmelmélet és fi lmtörténet szakiránya
– szociológia

ember és társadalom
műveltségterületi tanár

– történelem
– néprajz
– pszichológia
– szabad bölcsészet
– kulturális antropológia
– kommunikáció és médiatudomány
– szociológia
– társadalmi tanulmányok

pedagógiatanár

– pedagógia
– andragógia
– szociálpedagógia
– pszichológia
– tanító
– óvodapedagógus
– gyógypedagógia
– szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya
Utóbbi kivételével a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében
legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni.

2

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. februárban induló képzések

TA N Á RI K É PZ É S
Az első tanári szakképzettség választásához
megfelelő alapképzési szakok vagy alapképzési szak
szakirányai és egyéb feltételek

Műveltségi terület

Első tanári szakképzettségek

ember a természetben

biológiatanár

– biológia
– biomérnöki

fi zikatanár

– fi zika
– gépészmérnöki
– energetikai mérnöki
– anyagmérnöki

kémiatanár

– kémia
– vegyészmérnöki
– anyagmérnöki

természetismeret-tanár

– természetismeret
– biológia
– fi zika
– földrajz
– földtudományi
– kémia
– környezettudomány

földrajztanár

– földrajz
– földtudományi

környezettan-tanár

– biológia,
– kémia,
– fi zika,
– környezettan
– földrajz
– földtudományi
– környezetmérnöki
– erdőmérnöki
– környezetgazdálkodási agrármérnöki
– természetvédelmi mérnöki

ének-zene tanár

– ének-zene
– alkotóművészet és muzikológia
– előadóművészet

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

– mozgóképkultúra és médiaismeret
– kommunikáció és médiatudomány
– szabad bölcsészet fi lmelmélet és -történet szakiránya
– szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya

vizuális- és környezetkultúra-tanár

– kézműves
– környezetkultúra
– plasztikai ábrázolás
– képi ábrázolás
– elektronikus ábrázolás
– kerámiatervezés
– üvegtervezés
– fémművesség
– formatervezés
– textiltervezés
– tervezőgrafi ka
– fotográfi a
– alkalmazott látványtervezés
– animáció
– design és művészetelmélet
– média design
– építőművészet

informatikatanár

– gazdaságinformatikus
– mérnök informatikus
– programtervező informatikus
– informatikus könyvtáros

testnevelő tanár

– testnevelő-edző

egészségfejlesztés-tanár

– rekreációszervezés és egészségfejlesztés
– testnevelő-edző
– ápolás és betegellátás
– egészségügyi gondozás és prevenció
– egészségügyi szervező
– gyógypedagógia
– szociálpedagógia
– humánkineziológia

földünk és környezetünk

művészetek

informatika

testnevelés és sport

Az első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor a *-gal jelölt tanári szakképzettség felvételének feltétele az általános, felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga.
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1. b) A szakképzés, művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területein választható szakmai, művészeti tanári szakképzettségek:
Szakképzés, művészeti
szakképzés, illetve alapfokú Szakmai vagy művészeti tanári
művészetoktatás területei
szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő
alapképzési szakok és egyéb feltételek

műszaki, informatikai
szakképzés

mérnöktanár (anyagmérnök), mérnöktanár
(faipari mérnök), mérnöktanár (könnyűipari
mérnök), mérnöktanár (biomérnök),
mérnöktanár (környezetmérnök),
mérnöktanár (vegyészmérnök), mérnöktanár
(építőmérnök), mérnöktanár (földtudományi
mérnök), mérnöktanár (építészmérnök),
mérnöktanár (ipari termék- és formatervező
mérnök), mérnöktanár (gépészmérnök),
mérnöktanár (közlekedésmérnök),
mérnöktanár (mechatronikai mérnök),
mérnöktanár (had- és biztonságtechnikai
mérnök), mérnöktanár (energetikai
mérnök), mérnöktanár (villamosmérnök),
mérnöktanár (gazdálkodási mérnök),
mérnöktanár (mérnök informatikus)

a belépéshez a műszaki, informatikai képzési területen a mérnöktanári
szakképzettségeknek megfelelő mérnöki/informatikai alapképzési szakok,
valamint a műszaki szakoktató szak azonos vagy hasonló szakiránya; ez
utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 25 kredit
teljesítését kell elismerni

agrár szakképzés

agrár-mérnöktanár (földmérő és
földrendező mérnök), agrár-mérnöktanár
(mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök), agrár-mérnöktanár
(tájrendező és kertépítő mérnök),
agrár-mérnöktanár (erdőmérnök), agrármérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök), agrár-mérnöktanár
(informatikus és szakigazgatási
agrármérnök), agrár-mérnöktanár
(élelmiszermérnök), agrár-mérnöktanár
(kertészmérnök), agrár-mérnöktanár
(környezetgazdálkodási agrármérnök),
agrár-mérnöktanár (természetvédelmi
mérnök), agrár-mérnöktanár
(vadgazda mérnök), agrár-mérnöktanár
(állattenyésztő mérnök), agrár-mérnöktanár
(mezőgazdasági mérnök), agrármérnöktanár (növénytermesztő mérnök),
agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági
szakoktató)

a belépéshez az agrár képzési területen a mérnöktanári
szakképzettségeknek megfelelő agrár alapképzési szakok,
valamint az agrár szakoktató szak azonos vagy hasonló szakiránya; ez
utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 25 kredit
teljesítését kell elismerni

gazdasági szakképzés

közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan),
közgazdásztanár (kereskedelem és
marketing), közgazdásztanár (pénzügy és
számvitel), közgazdásztanár (turizmusvendéglátás), közgazdásztanár (vállalkozási
ismeretek)

a gazdaságtudományok képzési területen meghatározott az adott tanári
szakképzettségével azonos vagy azonos képzési ághoz tartozó alapképzési
szak, valamint a gazdasági szakoktató szak azonos vagy hasonló
szakiránya; ez utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek
tekintetében 30 kredit teljesítését kell elismerni

egészségügyi szakképzés

egészségügyi tanár (ápolás és betegellátás),
egészségügyi tanár (egészségügyi gondozás
és prevenció), egészségügyi tanár (orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus)

az adott tanári szakképzettségnek megfelelően:
– ápolás és betegellátás,
– egészségügyi gondozás és prevenció,
– orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus,
– az 1993. évi LXXX. tv. szerinti főiskolai szintű egészségügyi szakoktató
az ápolás és betegellátás vagy az egészségügyi gondozás és prevenció
egészségügyi tanári szakképzettséget választhatja. Részére a pedagógiai
és pszichológiai ismeretek tekintetében 25 kredit teljesítését kell
elismerni, amely terhére 25-30 kredit értékben a hiányzó szakterületi
ismereteket kell pótolni

gyógypedagógiai

gyógypedagógia-tanár

– gyógypedagógia

művészeti szakképzés,
alapfokú művészetoktatás

zongoratanár

– előadóművészet klasszikus zongora szakiránya

orgonatanár

– előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus orgona, egyházzeneorgona szakirányai
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csembalótanár

– előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus csembaló szakirányai

hárfatanár

– előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus hárfa szakirányai

gitártanár

– előadóművészet klasszikus gitár, klasszikus lant szakirányai

lanttanár

–előadóművészet klasszikus gitár, klasszikus lant szakirányai

cimbalomtanár

– előadóművészet klasszikus cimbalom, népi cimbalom szakirányai

hegedűtanár

– előadóművészet klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű szakirányai

mélyhegedűtanár

– előadóművészet klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű szakirányai

gordonkatanár

– előadóművészet klasszikus gordonka szakiránya

gordontanár

– előadóművészet klasszikus gordon, klasszikus gordonka szakirányai
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Szakképzés, művészeti
szakképzés, illetve alapfokú Szakmai vagy művészeti tanári
művészetoktatás területei
szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő
alapképzési szakok és egyéb feltételek

művészeti szakképzés,
alapfokú művészetoktatás

– előadóművészet klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa,
klasszikus klarinét, klasszikus fagott szakirányai

művészeti szakképzés,
alapfokú művészetoktatás

furulyatanár
fuvolatanár

– előadóművészet klasszikus fuvola szakiránya

oboatanár

– előadóművészet klasszikus oboa szakiránya

klarinéttanár

– előadóművészet klasszikus klarinét szakiránya

szaxofontanár

– előadóművészet klasszikus szaxofon, klasszikus klarinét szakirányai

fagott-tanár

– előadóművészet klasszikus fagott szakiránya

kürt-tanár

– előadóművészet klasszikus kürt szakiránya

trombitatanár

– előadóművészet klasszikus trombita szakiránya

harsonatanár

– előadóművészet klasszikus harsona, klasszikus tuba szakirányai

tubatanár

– előadóművészet klasszikus tuba, klasszikus harsona szakirányai

ütőhangszertanár

– előadóművészet klasszikus ütőhangszer szakiránya

egyházzenetanár (egyházzene-orgona)

– előadóművészet egyházzene-orgona szakiránya

egyházzenetanár (egyházzenekórusvezetés)

– előadóművészet egyházzene-kórusvezető szakiránya

énektanár

– előadóművészet klasszikus ének szakiránya

népzenetanár (népi vonós (hegedű, brácsa,
nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős
(citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós
(furulya-duda, klarinét-tárogató), népi
cimbalom)

– előadóművészet népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-csellóütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós
(furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom szakiránya

népzenetanár (népi ének)

– előadóművészet népi ének szakiránya

jazz-zongora-tanár

– előadóművészet jazz-zongora, klasszikus zongora szakirányai

jazzgitár-tanár

– előadóművészet jazzgitár, klasszikus gitár szakirányai

jazzbasszusgitár-tanár

– előadóművészet jazzbasszusgitár, klasszikus gitár szakirányai

jazzbőgő-tanár

– előadóművészet jazzbőgő, klasszikus gordon szakirányai

jazzszaxofon-tanár

– előadóművészet jazzszaxofon, klasszikus szaxofon, klasszikus klarinét
szakirányai

jazztrombita-tanár

– előadóművészet jazztrombita, klasszikus trombita szakirányai

jazzharsona-tanár

– előadóművészet jazzharsona, klasszikus harsona szakirányai

jazzdob-tanár

– előadóművészet jazzdob, klasszikus ütőhangszer szakirányai

jazzének-tanár

– előadóművészet jazzének, klasszikus ének szakirányai

zeneismeret-tanár

– alkotóművészet és muzikológia muzikológia, zeneismeret, zeneelmélet,
zeneszerzés, jazz-zeneszerzés szakirányai
– előadóművészet zenekar- és kórusvezetés szakiránya

zeneszerzés-tanár

– alkotóművészet és muzikológia zeneszerzés, jazz-zeneszerzés
szakirányai

jazz-zeneszerzés-tanár

– alkotóművészet és muzikológia jazz-zeneszerzés szakiránya

színjátéktanár

– bármilyen alapképzési szak, valamint 110 kredit értékű szín- és
drámajáték-ismeret

tánctanár (klasszikus balett), tánctanár
(néptánc), tánctanár (moderntánc),
tánctanár (kortárstánc), tánctanár (színházi
tánc), tánctanár (társastánc), tánctanár
(divattánc), tánctanár (tánctörténet és
-elmélet)

– táncművész
– koreográfus
– táncos és próbavezető

1. c) A hitoktatási területen szerezhető tanári szakképzettség:
Szakképzés területei

Szakmai tanári szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő
alapképzési szakok és egyéb feltételek

Hitoktatási terület

hittanár-nevelő tanár

– katekéta-lelkipásztori munkatárs
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2. A kizárólag másodikként vagy újabb szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek
(a 4. számú melléklet 11.2.2. alpontjához):
2. a) 50 kredit értékű szakterületi ismeret teljesítését követően felvehető tanári
szakképzettségek:
Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható
kizárólag második tanári szakképzettségek

Az 50 kredit alóli mentességhez megfelelő alapképzési szakok
vagy alapképzési szak szakirányai, továbbá a szakképzettség első
tanári szakképzettség mellé választásának a feltétele

nyelv- és beszédfejlesztő tanár

– magyar
– bármely idegen nyelvi alapképzési szak
– gyógypedagógia logopédia szakirány
– gyógypedagógia hallássérültek pedagógiája szakiránya
– kommunikáció és médiatudomány
– szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya
– óvodapedagógus
– tanító

ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár

– matematika
– műszaki képzési terület bármely szakja
– informatikai képzési terület bármely szakja
– építőművészet
– az iparművészeti vagy képzőművészeti képzési ág bármely szakjáról
az, aki 50 kredit értékű ábrázológeometriai és műszaki rajz szakterületi
ismeretet szerzett

hon- és népismerettanár

– magyar
– történelem
– néprajz
– kulturális antropológia

fi lozófi atanár

– szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya

etikatanár

– szabad bölcsészet etika szakiránya
– szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya
– szabad bölcsészet vallástudomány szakiránya
– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű ember- erkölcs- és
vallásismeret-tanár
– katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak

pedagógiatanár

– pedagógia
– andragógia
– szociálpedagógia
– pszichológia, gyógypedagógia, tanító alapképzési szakon szerzett pedagógiai
ismereteket legalább 25 kredit értékben be kell számítani

gyógytestnevelő tanár

– testnevelő-edző
– rekreációszervezés és egészségfejlesztés

technikatanár

– fi zika
– környezettudomány
– műszaki képzési terület bármely szakja
– tanító (technika műveltségi terület)

magyar mint idegen nyelv tanára

– magyar
– tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)
– bármilyen idegen nyelv alapképzési szak
– történelem
– néprajz
– kulturális antropológia

háztartásgazdálkodás-tanár

– tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségi
terület)
– pedagógia
– szociálpedagógia
– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű háztartásökonómiaéletvitel tanár szak
– gazdasági vagy az agrár képzési terület valamely alapképzési szakja

életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár

– tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségi
terület)
– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű háztartásökonómiaéletvitel tanár szak vagy a gazdaságismeret-tanár szak
– pedagógia
– szociálpedagógia
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TA N Á RI K É PZ É S
2. b) Nyelvvizsga teljesítését követően felvehető tanári szakképzettség
Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható
kizárólag második tanári szakképzettségek
szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár
(megjelölve az első tanári szakképzettséget)

Az 50 kredit alóli mentességhez megfelelő alapképzési szakok
vagy alapképzési szak szakirányai, továbbá a szakképzettség első
tanári szakképzettség mellé választásának a feltétele
bármely első tanári szakképzettség mellé vagy annak megszerzését
követően választható tanári szakképzettség, melynek feltétele az oktatás
nyelvből egy államilag elismert, vagy azzal egyenértékű felsőfokú (C1) komplex
(korábban C típusú) nyelvvizsga

2. c) Intézményi hatáskörben meghatározott feltétellel választható kizárólag második tanári
szakképzettségek
– andragógus tanár,
– család- és gyermekvédő tanár,
– inkluzív nevelés tanára,
– játék- és szabadidő-szervező tanár,
– kollégiumi nevelőtanár,
– könyvtárpedagógia-tanár,
– minőségfejlesztés-tanár.
– multikulturális nevelés tanára,
– pedagógiai értékelés és mérés tanára,
– tantervfejlesztő tanár,
– tanulási- és pályatanácsadási-tanár,
– tehetségfejlesztő tanár.
A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári
szakképzettségre épülő tanári szakképzettségek
Képzési terület

Képzési ág

agrár

–

Tanári szakképzettségek
agrármérnök-tanár

informatika

–

mérnöktanár

műszaki

–

mérnöktanár

gazdaságtudományok

–

közgazdásztanár

orvos- és egészségtudomány

–

egészségügyi tanár

pedagógusképzés

–

gyógypedagógus tanár*

művészet

iparművészet

design- és vizuálisművészet-tanár

képzőművészet

képzőművész-tanár

színházművészet

színházművészeti tanár

fi lm- és videoművészet

fi lmművészeti tanár

zeneművészet

zeneművész-tanár

táncművészet

táncművész-tanár

* A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető,
két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel
társítható.
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