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 Ò PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE 
JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI 
FELVÉTELI JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés kitöltése előtt mindenképpen figyelmesen olvassa el 
A tanári mesterképzési szak c. fejezetet és különös gonddal tanulmányozza át a vonatkozó intézményi részeket is! 
A jelentkezés benyújtása előtt ajánlatos érdeklődni közvetlenül annál a felsőoktatási intézménynél is, ahová 
jelentkezni kíván.

I. Példák azok számára, akiknek két tanári szakképzettséget kell megjelölniük. 
Felhívjuk a fig yelmet arra, hogy a két tanári szakképzettséget eg y intézményen belül – de adott esetben két különböző karon – kell 
meg jelölni! 

1. A  jelentkező magyar alapképzési szakot végzett/végez, a  tanulmányai során elvégezte a  törté-
nelem tanári szakképzettséget megalapozó 50 kreditet és a 10 kredit pedagógia-pszichológia modult. 
Amennyiben magyar-történelem szakos tanár akar lenni, akkor a következő módon kell jelentkeznie az E-fel-
vételi felületén:

Jelentkezések 

Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei 

Az első táblázatban azt az első/újabb tanári mesterképzési szakképzettséget kell meg jelölnie, amelyet az alapképzési szakja 
megalapozott. A „Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei” nevű táblázatban a finan-
szírozási formát és a munkarendet azonosan kell meghatároznia. 

Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie az első és a második táblá-
zatban is, az általános szabályok szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ug yaníg y kell jeleznie, természetesen 
a betűkód változtatásával. 

Ebben az esetben csak akkor nyerhet felvételt, ha mindkét szakképzettségre felveszik. 

2. A jelentkező magyar alapképzési szakot végzett/végez, a tanulmányai során elvégezte a történelem 
tanári szakképzettséget megalapozó 50 kreditet és a 10 kredit pedagógia-pszichológia modult. Magyar-
történelem szakos tanár akar lenni, de ha erre nem veszik fel, a magyar mellé vállalná egy – vagy több – 
másik, előképzettséget nem igénylő speciális tanári szakképzettség elvégzését. Ebben az esetben a következő 
módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén: 
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Jelentkezések

Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei 

Az első táblázatban azt az első/újabb tanári mesterképzési szakképzettséget kell meg jelölnie, amelyet az alapképzési szakja 
megalapozott. Az első és második táblázatban a finanszírozási formát és a munkarendet azonosan kell meghatároznia. 

Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie mindkét táblázatban, az 
általános szabályok szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ugyaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód 
változtatásával. 

Ebben az esetben a jelentkezéskor megjelölt sorrend szerint felvehetik:
 – magyartanár és történelemtanár szakképzettségre, vagy
 – magyartanár és játék- és szabadidő-szervező tanár vagy 
 – magyartanár és kollégiumi nevelőtanár szakképzettségre. 

3. A jelentkező magyar alapképzési szakot végzett/végez, a tanulmányai során elvégezte a történelem 
tanári szakképzettséget megalapozó 50 kreditet és a 10 kredit pedagógia-pszichológia modult. Magyar-
történelem szakos tanár akar lenni több intézményben, de ha erre nem veszik fel, a magyar mellé vállalná, 
egy – vagy több – másik, előképzettséget nem igénylő speciális tanári szakképzettség elvégzését. Ebben az 
esetben a következő módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén: 

Jelentkezések
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Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei 

Az első táblázatban azt az első/újabb tanári mesterképzési szakképzettséget kell meg jelölnie, amelyet az alapképzési szakja 
megalapozott. Az első és a második táblázatban a finanszírozási formát és a munkarendet azonosan kell meghatároznia. 

Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie mindkét táblázatban, az 
általános szabályok szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ugyaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód 
változtatásával. 

Ebben az esetben a jelentkezéskor megjelölt sorrend szerint felvehetik: 
 – magyartanár és történelemtanár szakképzettségre az 1. helyen megjelölt intézménybe vagy 
 – magyartanár és történelemtanár szakképzettségre a 2. helyen megjelölt intézménybe vagy 
 – magyartanár és játék- és szabadidő-szervező tanár vagy
 – magyartanár és kollégiumi nevelőtanár szakképzettségre a 2. helyen megjelölt intézménybe.

4. A jelentkező magyar alapképzési szakot végzett/végez, a tanulmányai során elvégezte a történelem 
tanári szakképzettséget megalapozó 50 kreditet és a 10 kredit pedagógia-pszichológia modult. Szeretne 
a magyar szakjára alapozva jelentkezni több mesterképzésre, ha az nem sikerül (nem veszik fel), 
akkor magyar-történelem szakos tanár akar lenni több intézményben, de ha erre sem veszik fel, a magyar 
mellé vállalná, egy – vagy több – másik, előképzettséget nem igénylő speciális tanári szakképzettség elvégzé-
sét. Ebben az esetben a következő módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén: 

Jelentkezések
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Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei

Az első. táblázatban azt az első/újabb tanári mesterképzési szakképzettséget kell meg jelölnie, amelyet az alapképzési szakja 
megalapozott. Az első és a második. táblázatban a finanszírozási formát és a munkarendet azonosan kell meghatároznia. 

Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie mindkét táblázatban, az 
általános szabályok szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ugyaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód 
változtatásával. 

Ebben az esetben a jelentkezéskor megjelölt sorrend szerint felvehetik:
 – magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakra az 1. helyen megjelölt intézménybe vagy
 – magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakra a 2. helyen megjelölt intézménybe vagy
 – magyartanár és történelemtanár szakképzettségre a 3. helyen megjelölt intézménybe vagy
 – magyartanár és történelemtanár szakképzettségre a 4. helyen megjelölt intézménybe vagy
 – magyartanár és játék- és szabadidő-szervező tanár vagy 
 – magyartanár és kollégiumi nevelőtanár szakképzettségre a 4. helyen megjelölt intézménybe. 

5. A jelentkezőnek tanítói főiskolai végzettsége van, és tanári mesterképzésre kíván jelentkezni. Előta-
nulmányok elvégzése nélkül csak pedagógiatanár szakképzettségre és egy előképzettséget nem igénylő spe-
ciális pedagógiai szakképzettségre is jelentkezhet. Ebben az esetben a következő módon kell jelentkeznie az 
E-felvételi felületén: 

Jelentkezések

Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei 
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Az első és a második táblázatban a finanszírozási formát és a munkarendet azonosan kell meghatároznia. Amennyiben vállalja 
az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie mindkét. táblázatban, az általános szabályok 
szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ug yaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód változtatásával. 

Ebben az esetben csak akkor nyerhet felvételt, ha mindkét szakképzettségre felveszik.

II. Példák azok számára, akiknek nem kötelező két tanári szakképzettséget megjelölniük 
6. A jelentkező matematika-fizika szakos főiskolai szintű tanári oklevéllel rendelkezik, és az egyik szakjá-
ból szeretne mesterszintű végzettséget szerezni. Jelentkezik több intézménybe mindkettőre, de csak az egyikre 
kíván felvételt nyerni. Ebben az esetben a következő módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén: 

Jelentkezések

Ebben az esetben a „Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei” táblázatot. nem kell 
kitölteni, ez az E-felvételi felületén ilyen esetben nem jelenik meg! Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természete-
sen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie, az általános szabályok szerint. Amennyiben teljes idejű képzésre (is) jelentkezik 
( feltéve, hog y adott intézmény ilyen formában is meghirdette a képzést), azt ug yaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód 
változtatásával. 

Ebben az esetben az elbírálási sorrendnek megfelelően csak egy tanári szakképzettségre vehetik fel 
valamelyik intézménybe. 

7. A jelentkező biológia-földrajz szakos főiskolai szintű tanári oklevéllel rendelkezik, és számára 
egyaránt megfelelő volna az egy vagy két szakképzettségre történő felvétele az alábbi preferencia-sorrend sze-
rint. Jelentkezik több intézménybe, és olyan módon, hogy egyaránt felvehető egy vagy két szakképzettségre. 
Ebben az esetben a következő módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén:
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Jelentkezések

Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei 

Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie mindkét táblázatban, az 
általános szabályok szerint. Amennyiben teljes idejű képzésre (is) jelentkezik ( feltéve, hog y adott intézmény ilyen formában is 
meghirdette a képzést), azt ug yaníg y kell jeleznie, természetesen a betűkód változtatásával. 

Ebben az alábbi sorrend szerint vehetik fel: 
 – biológiatanár-földrajztanár
 – biológiatanár 
 – biológiatanár-földrajztanár
 – földrajztanár.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkező csak akkor vehető fel egy vagy két tanári szakkép-
zettségre, ha az itt ismertetett módon jelentkezett, és ha a felsőoktatási intézmény ezt lehetővé tette! Az erre 
vonatkozó információk megtalálhatók az egyes felsőoktatási intézményeknél. 

8. A jelentkezőnek egyetemi szintű nem tanári végzettsége van történelem szakon, és tanári végzettsé-
get kíván szerezni. Ebben az esetben a következő módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén: 

Jelentkezések a kért elbírálási sorrendben

Ebben az esetben a „Közismereti tanári mesterképzésre jelentkezők másodiknak jelölt szakképzettségei” nevű táblázatot. táblázatot 
nem kell kitöltenie. Amennyiben vállalja az önköltséges képzést is, természetesen az újabb sorok kitöltésével kell jeleznie, az általános 
szabályok szerint. Amennyiben részidős képzésre (is) jelentkezik, azt ugyanígy kell jeleznie, természetesen a betűkód változtatásával.
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9. A jelentkezőnek tanítói főiskolai végzettsége van, és tanári mesterképzésre, egy szakképzettségre 
kíván jelentkezni, egy tanári szakképzettség elvégzésére. Tanító végzettségével választhatja a pedagógiata-
nár első tanári szakképzettséget, illetve egy kizárólag második tanári szakképzettséget is. A szakképzettségek 
többségének választásához – amennyiben nem speciális pedagógiai modulról van szó – a jelentkezőnek a fel-
sőoktatási felvételi jelentkezést megelőzően el kell végezni az előtanulmányokat. Ebben az esetben a következő 
módon kell jelentkeznie az E-felvételi felületén:

Jelentkezések


