
 

KÖZLEMÉNY 

Azon mesterképzések köréről, amelyekre tekintettel tanári szakképzettség szerezhető, továbbá 

azon közismereti tanárszakok köréről, amelyek részidős 4 féléves mesterképzésben 

meghirdethetőek, valamint azon alapfokozatú szakképzettségek köréről, amelyek birtokában 

osztatlan tanárképzésbe történő belépésbe lehetőség van a 2022. évi felvételi eljárások során 

 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 283/2012. (X. 4.) 

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok 

ellátása tekintetében oktatásért felelős miniszter előzetes véleménye alapján az alábbiak alapján 

meghatározza azoknak a nem tanári mesterszakok felsorolását, amelyekkel párhuzamosan vagy a 

mesterfokozatot követően a tanári felkészítés követelményei teljesíthetők, azon közismereti 

tanárszakok körét, amelyek 4 féléves részismereti mesterképzésben meghirdethetőek, valamint azon 

tanárszak szakterülete szerinti alapfokozatú szakképzettségek körét, amelyek birtokában a 

meghatározott osztatlan tanárképzésbe történő belépés esetén tanári szakképzettség szerezhető. 

 

1. 

Mesterképzések, amelyek alapján párhuzamosan vagy a mesterképzésre épülően folytatható és 

szerezhető meg a 283/2012 Korm. rendeletben meghatározott közismereti tanári szakképzettség 

 

I. Közismereti tanárszakokra történő belépés  

Közismereti tanárszak Mesterképzési szak, osztatlan szak 

magyar nyelv és irodalom tanára magyar nyelv és irodalom 

angol nyelv és kultúra tanára 
anglisztika 
amerikanisztika 

német nyelv és kultúra tanára 
német nyelv, irodalom és kultúra 
német nemzetiségi nyelv és irodalom 

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 
tanára 

német nemzetiségi nyelv és irodalom 
német nyelv, irodalom és kultúra 

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra 
tanára 

bolgár nyelv és irodalom 

finn nyelv és kultúra tanára finnugrisztika 

francia nyelv és kultúra tanára francia nyelv, irodalom és kultúra 

holland nyelv és kultúra tanára néderlandisztika 

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára 

horvát nyelv és irodalom 

japán nyelv és kultúra tanára japanológia 

kínai nyelv és kultúra tanára sinológia 
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Közismereti tanárszak Mesterképzési szak, osztatlan szak 

latin nyelv és kultúra tanára klasszika-filológia (latin specializáció) 

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 
tanára 

lengyel nyelv és irodalom 

magyar mint idegen nyelv tanára 

magyar nyelv és irodalom 
alkalmazott nyelvészet 
hungarológia 
bölcsészettudomány képzési terület idegen 
nyelvi mesterszakjai (a tanárszak KKK-ja szerint a 
korábbi mesterképzési vagy részismereti 
tanulmányokból történő 50 kredit elismerése 
estén) 

olasz nyelv és kultúra tanára olasz nyelv, irodalom és kultúra 

orosz nyelv és kultúra tanára orosz nyelv és irodalom 

portugál nyelv és kultúra tanára portugál nyelv, irodalom és kultúra 

román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 
tanára 

román nyelv, irodalom és kultúra 

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

romológia 

spanyol nyelv és kultúra tanára spanyol nyelv, irodalom és kultúra 

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra 
tanára 

szerb nyelv és irodalom 

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 
tanára 

szlovák nyelv és irodalom 

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára 

szlovén nyelv és irodalom 

újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra újgörög nyelv, irodalom és kultúra 

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 
tanára 

ukrán nyelv és irodalom 

matematikatanár 
matematikus 
alkalmazott matematikus 

történelemtanár történelem 

filozófiatanár filozófia 

etikatanár etika 

hon- és népismerettanár néprajz 

könyvtárostanár 
könyvtár- és információtudomány 
(könyvtártudomány, informatikus könyvtáros 

biológiatanár biológus 

kémiatanár 

vegyész 
gyógyszervegyész-mérnöki 
vegyészmérnöki 
gyógyszerész 
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Közismereti tanárszak Mesterképzési szak, osztatlan szak 

fizikatanár  fizikus 

természettudomány-környezettan szakos tanár 

környezettudomány 
biológus 
biotechnológia 
fizikus 
geofizikus 
geográfus 
geológus 
meteorológus 
vegyész 

földrajztanár geográfus 

informatikatanár (digitális kultúra tanára) 
mérnökinformatikus 
programtervező informatikus 

mozgóképkultúra és médiaismeret- tanár kommunikáció- és médiatudomány 

vizuáliskultúra-tanár 
képzőművész 
művészettörténet 

művészettörténet-tanár művészettörténet 

dráma- és színházismeret-tanár színháztudomány 

testnevelő tanár szakedző 

honvédelmi alapismeretek tanára 

katonai vezetői, 
katonai üzemeltetés 
katonai műveleti logisztika 
védelmi infokommunikációs rendszertervező 
(védelmi vezetéstechnikai rendszertervező) 
biztonság- és védelempolitikai 

 

II. Művészeti tanárszakokra történő belépés  

Művészeti tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

zeneművésztanár szakirányai  

zongoraművész-tanár zongoraművész 

zongorakísérő-korrepetitor tanár zongorakísérő-korrepetitor 

csembalóművész-tanár csembalóművész 

orgonaművész-tanár orgonaművész 

hárfaművész-tanár hárfaművész 

gitárművész-tanár gitárművész- 

cimbalomművész-tanár cimbalomművész 

harmonikaművész-tanár harmonikaművész 

hegedűművész-tanár hegedűművész 

mélyhegedűművész-tanár mélyhegedűművész 
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Művészeti tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

gordonkaművész-tanár gordonkaművész 

gordonművész-tanár gordonművész- 

fuvolaművész-tanár fuvolaművész 

oboaművész-tanár oboaművész 

klarinétművész-tanár klarinétművész 

szaxofonművész-tanár szaxofonművész 

fagottművész-tanár fagottművész 

kürtművész-tanár kürtművész 

trombitaművész-tanár trombitaművész 

harsonaművész-tanár harsonaművész 

tubaművész-tanár tubaművész 

ütőhangszerművész-tanár ütőhangszerművész 

énekművész-tanár klasszikus énekművész 

régi-zene csembalóművész-tanár régi-zene csembalóművész 

régi-zene blockflöteművész-tanár régi-zene blockflöteművész 

egyházzeneművész-tanár egyházzeneművész 

jazz-zongoraművész-tanár jazz-zongoraművész 

jazzgitárművész-tanár jazzgitárművész 

jazzbőgőművész-tanár jazzbőgőművész 

jazzszaxofonművész-tanár jazzszaxofonművész 

jazztrombitaművész-tanár jazztrombitaművész- 

jazzharsonaművész-tanár jazzharsonaművész 

jazzdobművész-tanár jazzdobművész 

jazzénekművész-tanár jazzénekművész 

jazz-zeneszerző művésztanár jazz-zeneszerző  

zeneszerzőtanár zeneszerző 

muzikológus-tanár muzikológus 

zeneelmélet-tanár zeneteoretikus 

kóruskarnagyművész-tanár kóruskarnagyművész 

ének-zene művésztanár klasszikus énekművész 

tánctanár klasszikusbalett-művész 
koreográfus 
kortárstánc művész 
néptáncművész 
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Művészeti tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

design- és vizuálisművészettanár animáció 
belsőépítész tervezőművész 
design- és művészetmenedzsment 
designelmélet 
divat- és textiltervezés 
dokumentumfilmrendező művész 
építőművész 
ékszertervezés és fémművesség 
film- és médiaproducer 
filmoperatőr művész 
filmrendezőművész 
formatervező művész 
fotográfia 
immerzív film 
interakció tervezés 
kerámiatervezés 
látványtervező művész 
média design 
tervezőgrafika 
tárgyalkotás 

képzőművészeti tanár festőművész 
grafikusművész 
intermédia-művész 
képzőművész 
kortárs művészet-elméleti és kurátori ismeretek 
restaurátor-művész 
szobrászművész 

filmművészeti tanár 
 

filmdramaturg 
filmoperatőr művész 
filmrendező művész 

színházművészeti tanár dramaturg 
színművész 
színházrendező 

cirkuszművész tanár  cirkuszművészet 
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III. Szakmai tanárszakokra történő belépés  

Szakmai tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

agrármérnöktanár  
(specializációk: mezőgazdaság, mezőgazdasági 
gépész, élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, 
földmérés, kertészet- és parképítés) 

agrármérnöki (osztatlan) 
állattenyésztő mérnöki 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 
élelmiszermérnöki 
erdőmérnöki (osztatlan) 
kertészmérnök 
környezetgazdálkodási agrármérnöki 
mezőgazdasági biotechnológus 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki 
növényorvosi 
növénytermesztő mérnöki 
ökológiai gazdálkodási mérnöki 
szőlész-borász mérnöki 
tájépítész mérnöki 
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 
természetvédelmi mérnöki 
vadgazda mérnöki 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
tájépítészet és kertművészet 
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Szakmai tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

mérnöktanár 
(specializációk: gépészet-mechatronika, 
elektrotechnika-elektronika, informatika, bio-
vegyipar, építő-építészet, könnyű- és 
nyomdaipar, faipar, közlekedés, 
környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és 
biztonságvédelem, műszaki-gazdasági, katonai-
műszaki) 

gazdaságinformatikus 
mérnökinformatikus 
orvosi biotechnológia 
programtervező informatikus 
autonómrendszer-informatikus 
alapanyaggyártási folyamatmérnöki 
anyagmérnöki 
autonóm járműirányítási mérnöki 
bánya- és geotechnikai mérnöki 
biomérnöki 
biztonságtechnikai mérnöki 
egészségügyi mérnöki 
energetikai mérnöki 
építményinformatikai mérnöki 
építész 
építészmérnöki (osztatlan) 
épületgépészeti és eljárástechnikai 
gépészmérnöki 
faipari mérnöki 
földmérő- és térinformatikai mérnöki 
földtudományi mérnöki 
gépészeti modellezés 
gépészmérnöki 
gyógyszervegyész-mérnöki 
hidrogeológus mérnöki 
info-bionika mérnöki 
infrastruktúra-építőmérnöki 
járműmérnöki 
könnyűipari mérnöki 
környezetmérnöki 
közlekedésmérnöki 
létesítménymérnöki 
logisztikai mérnöki 
mechatronikai mérnöki 
műanyag- és száltechnológiai mérnöki 
műszaki menedzser 
olaj- és gázmérnöki 
sportmérnöki 
olajmérnöki 
szerkezet-építőmérnöki 
szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki 
településmérnöki 
űrmérnöki 
védelmi infokommunikációs rendszertervező 
vegyészmérnöki 
villamosmérnöki 
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Szakmai tanárszak Mesterképzési szak (osztatlan szak) 

közgazdásztanár  
(specializációk: közgazdaságtan, pénzügy-
számvitel, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, 
kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek) 

agrárközgazdász 
biztosítási és pénzügyi matematika 
családpolitika és humán szakpolitikák 
gazdaságtana 
ellátásilánc-menedzsment 
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 
(osztatlan) 
közgazdálkodás és közpolitika 
közgazdasági elemző 
marketing 
Master of Business Administration (MBA 
nemzetközi adózás 
nemzetközi fejlesztés 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
pénzügy 
politikai gazdaságtan 
regionális és környezeti gazdaságtan 
sportközgazdász 
számvitel 
turizmus-menedzsment 
vállalatgazdaságtan 
vállalkozásfejlesztés 
vezetés és szervezés 

gyógypedagógia-tanár gyógypedagógia 
logopédia 

pedagógiatanár neveléstudomány 
családpedagógiai tanácsadó 
mentálhigiénés családkonzulens 
mentálhigiénés családkonzulens 
társadalmi befogadás tanulmányok 
interdiszciplináris családtudomány 

egészségügyi tanár kiterjesztett hatáskörű ápoló 
szakvédőnő 

szociális ismeretek tanára szociális munka, szociálpedagógia, szociológia, 
szociálpolitika, pszichológia, romológia 
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Hittanár-nevelőtanár szakra történő belépés  

 

Hitéleti tanárszak  Képzés neve 

hittanár-nevelőtanár 
 

teológia 
(keresztény) egyház- és művelődéstörténet  
kántor 
katolikus teológus 
katolikus kánonjogász 
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 
rabbi 
zsidó kultúratörténet 
buddhista tanító 
vaisnava teológia 

 

2. 

Tanári szakképzettségek, melyek 4 féléves részidős mesterképzésben meghirdethetőek: 

 matematikatanár, informatikatanár (digitális kultúra tanára), biológiatanár, fizikatanár, 
kémiatanár, technika- és tervezés-tanár, ének-zene tanár, vizuáliskultúra-tanár, testnevelő 
tanár, továbbá  

 nemzetiségi tanárszakok: német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, bolgár és 
nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román 
nyelv és kultúra tanára, romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra 
tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák 
nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és 
nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára. 

A felsorolt közismereti tanárszakok választásához megfelelő alapképzési szakok a következő 3. számú 

táblázatban vannak felsorolva.  
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3. 

Alapfokozatú szakképzettségek, amelyek birtokában a meghatározott osztatlan tanárképzésbe a 

tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 283/2012. (X. 4.) 

Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében van lehetőség belépésre. 

I. Közismereti tanárszakokra történő belépés 

  A B C D 

1 
Műveltségterület/tanul
ási terület 

A 283/2012. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
szerinti tanárszakok 

A 139/2015. (VI. 9.) 
Korm. rendelet 
szerinti alapfokozatú 
szakképzettségek, 
specializációk, 
valamint hitéleti 
szakképzettségek 

A 15/2006. (IV. 3.) 
OM rendelet szerinti 
alapképzési szakok, 
szakirányok 

2 
magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és 
irodalom szakos 
tanár 

magyar 
magyar - magyar alapszakos 

bölcsész 

3 

idegen nyelv 

angol nyelv és 
kultúra tanára 

anglisztika 
anglisztika - anglisztika 

alapszakos bölcsész 

4 
német nyelv és 
kultúra tanára 

germanisztika germanisztika 

- germanisztika, 
német alapszakos 
bölcsész, 

- német szakiránya 

- germanisztika, 
német nemzetiségi 
alapszakos bölcsész, 

- német nemzetiségi 
szakiránya 

- germanisztika, 
skandinavisztika 
alapszakos bölcsész 

  

5 

német és 
nemzetiségi német 
nyelv és kultúra 
tanára  

germanisztika germanisztika 

- germanisztika, 
német alapszakos 
bölcsész, 

- német szakiránya 

- germanisztika, 
német nemzetiségi 
alapszakos bölcsész, 

- német nemzetiségi 
szakiránya 

- germanisztika, 
skandinavisztika 
alapszakos bölcsész 

  

6 

bolgár és 
nemzetiségi bolgár 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, bolgár 
alapszakos bölcsész 

- bolgár szakiránya 

7 
francia nyelv és 
kultúra tanára 

újlatin nyelvek és 
kúltúrák 

romanisztika 

újlatin nyelvek és 
kultúrák, francia 
alapszakos bölcsész   

- francia szakiránya 
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8 
holland nyelv és 
kultúra tanára 

germanisztika 

  - germanisztika, 
néderlandisztika 
alapszakos bölcsész 

9 

horvát és 
nemzetiségi horvát 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, horvát 
alapszakos bölcsész 

- horvát szakiránya 

- szlavisztika, horvát 
nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- horvát nemzetiségi 
szakiránya 

10 
japán nyelv és 
kultúra tanára 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

- keleti nyelvek és 
kultúrák alapszakos 
bölcsész, 

- japán szakiránya 

japán szakirányon   

11 
latin nyelv és 
kultúra tanára 

ókori nyelvek és 
kultúrák 

ókori nyelvek és 
kultúrák 

- ókori nyelvek és 
kultúrák alapszakos 
bölcsész, klasszika-
filológia szakirányon, 
[latin specializáció] 

- klasszika-filológia 
[latin, ógörög] 
szakiránya 

- ókori nyelvek és 
kultúrák alapszakos 
bölcsész, klasszika-
filológia szakirányon, 
[ógörög specializáció] 

  

12 

lengyel és 
nemzetiségi lengyel 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, lengyel 
alapszakos bölcsész 

- lengyel szakiránya 

13 
kínai nyelv és 
kultúra tanára 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

- keleti nyelvek és 
kultúrák alapszakos 
bölcsész, kínai 
szakirányon 

- kínai szakiránya 

14 
olasz nyelv és 
kultúra tanára 

újlatin nyelvek és 
kultúrák   

romanisztika 

újlatin nyelvek és 
kultúrák olasz 
alapszakos bölcsész 

- olasz szakiránya 

15 
orosz nyelv és 
kultúra tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, orosz 
alapszakos bölcsész 

- orosz szakiránya 

16 
portugál nyelv és 
kultúra tanára 

újlatin nyelvek és 
kultúrák 

romanisztika 



12 
 

újlatin nyelvek és 
kultúrák, portugál 
alapszakos bölcsész 

- portugál szakiránya 

17 

román és 
nemzetiségi román 
nyelv és kultúra 
tanára 

újlatin nyelvek és 
kultúrák 

romanisztika 

- újlatin nyelvek és 
kultúrák, román 
alapszakos bölcsész 

- román szakiránya 

 - újlatin nyelvek és 
kultúrák, román 
nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- román nemzetiségi 
szakiránya 

18 

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

romológia 

bölcsészettudomány, 
társadalomtudomány, 
jogi, államtudományi, 
gazdaságtudományok
, orvos- és 
egészségtudomány, 
pedagógusképzés, 
sporttudomány, 
művészet, 
művészetközvetítés 
képzési terület 
minden szakja 

- romológus 

valamint: 

bölcsészettudomány, 
társadalomtudomány, 
jogi, államtudományi, 
gazdaságtudományok
, orvos- és 
egészségtudomány, 

pedagógusképzés, 
sporttudomány, 
művészet, 
művészetközvetítés 
képzési terület 
minden 
szakképzettsége 

19 
spanyol nyelv és 
kultúra tanára 

- újlatin nyelvek és 
kultúrák 

romanisztika 

- újlatin nyelvek és 
kultúrák, spanyol 
alapszakos bölcsész 

- spanyol szakiránya 

20 

szerb és 
nemzetiségi szerb 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, szerb 
alapszakos bölcsész 

- szerb szakiránya 

- szlavisztika, szerb 
nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- szerb nemzetiségi 
szakiránya 

21 

szlovák és 
nemzetiségi szlovák 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, szlovák 
alapszakos bölcsész 

- szlovák szakiránya 

- szlavisztika, szlovák 
nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- szlovák nemzetiségi 
szakiránya 

22 

szlovén és 
nemzetiségi szlovén 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, szlovén 
alapszakos bölcsész 

- szlovén szakiránya 

- szlovén nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- szlovén nemzetiségi 
szakiránya 
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23 

újgörög és 
nemzetiségi görög 
nyelv és kultúra 
tanára 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

keleti nyelvek és 
kultúrák 

- keleti nyelvek és 
kultúrák alapszakos 
bölcsész, újgörög 
szakirányon 

- újgörög szakiránya 

24 

ukrán és 
nemzetiségi ukrán 
nyelv és kultúra 
tanára 

szlavisztika szlavisztika 

- szlavisztika, ukrán 
alapszakos bölcsész 

- ukrán szakiránya 

- szlavisztika, ukrán 
nemzetiségi 
alapszakos bölcsész 

- ukrán nemzetiségi 
szakiránya 

25 matematika matematikatanár  
matematika 

matematika 
- matematikus 

26 

történelem és 
állampolgári ismeretek 

történelemtanár  
történelem 

történelem - történelem 
alapszakos bölcsész 

27 
hon- és 
népismerettanár 

magyar magyar 

- magyar alapszakos 
bölcsész 

történelem 

történelem néprajz 

- történelem 
alapszakos bölcsész 

kulturális 
antropológia 

néprajz   

- néprajz alapszakos 
bölcsész 

  

28 könyvtárostanár 

informatikus 
könyvtáros 

- 
- informatikus 
könyvtáros 

29 etika etikatanár 

szabad bölcsészet szabad bölcsészet 

- etika specializáció - etika specializáció 

- filozófia specializáció - filozófia specializáció 

- vallástudomány 
specializáció 

- vallástudomány 
specializáció 

katekéta-lelkipásztori 
munkatárs 

katekéta-lelkipásztori 
munkatárs 

- katekéta   

- lelkipásztori 
munkatárs 

  

30 

természettudomány és 
földrajz 

biológiatanár biológia 
biológia 

  - biológus 

31 
fizikatanár fizika 

fizika 
  - fizikus 

32 

kémiatanár kémia/ vegyészet kémia 

  - vegyész vegyészmérnöki 

  vegyészmérnöki   
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  - vegyészmérnök   

      

      

33 

természettudomány
-környezettan 
szakos tanár 

környezettan környezettan 

  
- alkalmazott 
környezetkutató 

  

  biotechnológia   

  - biotechnológus   

  biológia biológia 

  - biológus   

  fizika fizika 

  - fizikus   

  földrajz/geográfia földrajz 

  

- geográfus 

  
földtudományi 

- földtudományi 
kutató 

  kémia/vegyészet kémia 

  

- vegyész 

  

gépészmérnöki 

- gépészmérnök 

energetikai mérnöki 

- energetikai mérnök 

villamosmérnöki 

- villamosmérnök 

mechatronikai 
mérnöki 

-mechatronikai 
mérnök 

anyagmérnöki 

-anyagmérnök 

34 
földrajztanár földrajz/ geográfia 

földrajz 
  - geográfus 

35 technológia 

informatikatanár 
(digitális kultúra 
tanára) 

gazdaságinformatikus gazdaságinformatikus 

  
- 
gazdaságinformatikus 

mérnökinformatikus 

  mérnökinformatikus 
programtervező 
informatikus 

  - mérnökinformatikus   

  
programtervező 
informatikus 
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- programtervező 
informatikus 

  

36 
technika- és 
tervezés-tanár 

fizika fizika 

- fizikus környezettudomány 

a műszaki képzési 
terület bármely 
alapképzési 
szakképzettsége 

tanító (technika 
műveltségi terület) 

a 
gazdaságtudományok 
képzési terület 
bármely alapképzési 
szakképzettsége 

tanító (technika vagy 
családi, háztartási, 

az agrár képzési 
terület bármely 
alapképzési 
szakképzettsége 

gazdasági ismeretek 
műveltségi terület) 

  
a műszaki képzési 
terület bármely 
alapképzési szakja 

  

a 
gazdaságtudományok 
képzési terület 
bármely alapképzési 
szakja 

  
az agrár képzési 
terület bármely 
alapképzési 

  szakja 

37 
művészetek 

ének-zene tanár 

zenekultúra ének-zene 

- zenekultúra 
szakember 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzikológia 

előadó-művészet 

- zeneszerző   

- jazz-zeneszerző   

- muzikológus   

- zeneteoretikus   

- zenei asszisztens   

- elektronikus zenei 
médiaasszisztens 

  

- alkalmazott 
zeneszerző 

  

előadó-művészet   

- valamennyi 
szakképzettség 

  

38 előadó-művészet előadó-művészet 
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népzene- és 
népikultúra-tanár 

- népi vonós (hegedű, 
brácsa, nagybőgő-
cselló-ütőgardon) 
előadóművész 

- népi vonós 
szakiránya 

- népi pengetős 
(citera-tambura-
koboz-tekerő) 
előadóművész 

- népi pengetős 
szakiránya 

- népi fúvós (furulya-
duda, klarinét-
tárogató) 
előadóművész 

- népi fúvós 
szakiránya, 

- népi cimbalom 
előadóművész 

- népi cimbalom 
szakiránya 

- népi ének 
előadóművész 

- népi ének szakiránya 

39 
 mozgóképkultúra- 
és médiaismeret-
tanár 

szabad bölcsészet 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

- mozgókép 
specializáció 

kommunikáció és 
médiatudomány 

- filmelmélet és -
történet specializáció 

szabad bölcsészet 

mozgókép 
- filmelmélet és -
történet szakiránya 

- mozgókép szakos 
film- és 
televíziórendező 

szabad bölcsészet 

- mozgókép szakos 
vágó 

- kommunikáció és 
médiatudomány 
szakiránya 

- mozgókép szakos 
hangmester 

  

- gyártásszervező   

- kameraman   

- dramaturg   

40 
 vizuáliskultúra-
tanár 

animáció kézműves 

- animációs tervező környezetkultúra 

designkultúra plasztikai ábrázolás 

- designelemző képi ábrázolás 

média design 
elektronikus 
ábrázolás 

- média designer kerámiatervezés 

környezetkultúra üvegtervezés 

- környezettervező 
szakember 

fémművesség 

képalkotás formatervezés 

- képalkotás 
alapszakos 
festő/grafikus 

textiltervezés 
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kézműves 
tárgykultúra 

tervezőgrafika 

- kézműves 
tárgykultúra 
szakember 

alkalmazott 
látványtervezés 

építőművészet animáció 

- építőművész 
design és 
művészetelmélet 

formatervezés média design 

- formatervező építőművészet 

látványtervezés   

- látványtervező   

tárgyalkotás   

- kerámiatervezés   

- üvegtervezés   

- fémművesség   

tervezőgrafika   

- tervezőgrafikus   

textiltervezés   

- textiltervező   

41 
dráma- és 
színházismeret-
tanár 

drámainstruktor 
  

- drámainstruktor 

42 

testnevelés és sport 

testnevelő tanár  edző 

testnevelő-edző 
  

- szakedző 
(megjelölve a 
sportágat) 

43 
gyógytestnevelő 
tanár 

edző 
rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 

- szakedző 
(megjelölve a 
sportágat) 

testnevelő-edző 

 

II. Szakmai (művészeti) tanárszakokra történő belépés 

  A B C D 

1 Szakmai terület 

A 283/2012. (X. 4.) 
Korm. rendelet szerinti 
tanárszakok, tanárszak 
szakirányok, 
specializációk 

A 139/2015. (VI. 9.) 
Korm. rendelet szerinti 

A 15/2006. (IV. 3.) OM 
rendelet szerinti 

alapfokozatú 
szakképzettségek, 
specializációk 

alapképzési szakok, 
szakirányok 

2 műszaki 

mérnöktanár - a műszaki, informatika 
képzési terület bármely 
alapképzési 
szakképzettsége, 

- a műszaki, informatika 
képzési terület specializációk: 
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faipar 

- természettudományi 
képzési terület vegyész, 
fizikus, földtudományi 
kutató, alkalmazott 
környezetkutató 

bármely alapképzési 
szakja, 

könnyű- és nyomdaipar 
specializációja 

alapképzési 
szakképzettségei, 

- természettudományi 
képzési terület kémia, 
fizika, földtudományi, 
környezettan alapképzési 
szakjai, 

környezetvédelem-
vízgazdálkodás  

- agrár képzési terület 
élelmiszermérnök, 

- agrár képzési terület 
élelmiszermérnöki, 
kertészmérnöki, 
környezetgazdálkodási 
agrármérnöki, 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki, 
természetvédelmi 
mérnöki alapképzési 
szakja, 

bio-vegyipar  

kertészmérnök, 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnök, 
természetvédelmi 
mérnök alapképzési 
szakképzettségei 

- államtudományi képzési 
terület, katonai 
felsőoktatási terület, 
nemzetvédelmi és 
katonai képzési területen 
a katonai felsőoktatási 
intézmények műszaki 
alapképzési szakjai 

építő-építészet      

gépészet-mechatronika      

közlekedés szakiránya     

polgári és 
biztonságvédelem 
szakiránya 

    

elektrotechnika-
elektronika  

    

műszaki-gazdasági      

informatika      

katonai-műszaki     

3 agrár 

agrármérnöktanár 

az agrár képzési terület 
bármely alapképzési 
szakképzettsége 

az agrár képzési terület 
bármely alapképzési 
szakja 

specializációk: 

földmérés 

mezőgazdaság  

mezőgazdasági gépész  

élelmiszer  

kertészet- és parképítés  
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erdészet- és 
vadgazdálkodás  

4 közgazdasági 

közgazdásztanár 

a gazdaságtudományok 
képzési terület bármely 
alapképzési 
szakképzettsége a 
közgazdász emberi 
erőforrások alapképzési 
szakon szakképzettség 
kivételével 

a gazdaságtudományok 
képzési területen 
meghatározott bármely 
alapképzési szakja az 
emberi erőforrások szak 
kivételével 

specializációk: 

közgazdaságtan  

kereskedelem-
marketing  

pénzügy-számvitel 
szakiránya 

ügyvitel szakiránya 

vendéglátás-
idegenforgalmi  

vállalkozási ismeretek 
szakiránya 

5 egészségügy egészségügyi tanár 

ápolás és betegellátás 
az adott tanári 
szakképzettségnek 
megfelelően: 

- ápoló - ápolás és betegellátás, 

- dietetikus 
- egészségügyi gondozás 
és prevenció, 

- ergoterapeuta 
- orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 
analitikus 

- gyógytornász-
fizioterapeuta 

  

- mentőtiszt   

- szülésznő   

- hang-, beszéd- és 
nyelésterapeuta 

  

egészségügyi gondozás 
és prevenció 

  

- népegészségügyi 
ellenőr 

  

- védőnő   

- dentálhigiénikus   

orvosi diagnosztikai 
analitikus 

  

- orvosi diagnosztikai 
analitikus 

  

6 szociális 
szociális ismeretek 
tanára 

szociális munka   

szociálpedagógia   

szociológia   

politológia   

politikatudományok   
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közösségszervezés   

pszichológia   

pedagógia   

romológia   

tanító   

óvodapedagógus   

csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 

  

konduktor   

felekezeti szociális 
munkás 

  

diakónia   

7 gyógypedagógia gyógypedagógia-tanár 

gyógypedagógia 

gyógypedagógia 

- gyógypedagógus, 
értelmileg 
akadályozottak 
pedagógiája 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
hallássérültek 
pedagógiája 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
látássérültek 
pedagógiája 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
logopédia szakirányon 

- gyógypedagógus, 
pszichopedagógia 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
szomatopedagógia 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája 
szakirányon 

- gyógypedagógus, 
autizmus spektrum 
pedagógiája 
szakirányon 

8 zeneművészet 
zongoratanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus zongora 
előadóművész 

- klasszikus zongora 
szakiránya 

orgonatanár előadó-művészet előadó-művészet 
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- klasszikus orgona 
előadóművész 

- klasszikus orgona 
szakiránya 

csembalótanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus csembaló 
előadóművész 

- klasszikus csembaló 
szakiránya 

harmonikatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus harmonika 
előadóművész 

- klasszikus harmonika 
szakiránya 

hárfatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus hárfa 
előadóművész 

- klasszikus hárfa 
szakiránya 

gitártanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus gitár 
előadóművész 

- klasszikus gitár 
szakiránya 

lanttanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus lant 
előadóművész 

- klasszikus lant 
szakiránya 

cimbalomtanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus cimbalom 
előadóművész 

- klasszikus cimbalom 
szakiránya 

hegedűtanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus hegedű 
előadóművész 

- klasszikus hegedű 
szakiránya 

mélyhegedűtanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus mélyhegedű 
előadóművész 

- klasszikus mélyhegedű 
szakiránya 

gordonkatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus gordonka 
előadóművész 

- klasszikus gordonka 
szakiránya 

gordontanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus gordon 
előadóművész 

- klasszikus gordon 
szakiránya 

furulyatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus furulya 
előadóművész 

- klasszikus furulya 
szakiránya 

fuvolatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus fuvola 
előadóművész 

- klasszikus fuvola 
szakiránya 

oboatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus oboa 
előadóművész 

- klasszikus oboa 
szakiránya 

klarinéttanár előadó-művészet előadó-művészet 
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- klasszikus klarinét 
előadóművész 

- klasszikus klarinét 
szakiránya 

szaxofontanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus szaxofon 
előadóművész 

- klasszikus szaxofon 
szakiránya 

fagott-tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus fagott 
előadóművész 

- klasszikus fagott 
szakiránya 

kürt-tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus kürt 
előadóművész 

- klasszikus kürt 
szakiránya 

trombitatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus trombita 
előadóművész 

- klasszikus trombita 
szakiránya 

harsonatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus harsona 
előadóművész 

- klasszikus harsona 
szakiránya 

tubatanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus tuba 
előadóművész 

- klasszikus tuba 
szakiránya 

ütőhangszertanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus ütőhangszer 
előadóművész 

- klasszikus ütőhangszer 
szakiránya 

magánénektanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- klasszikus ének 
előadóművész 

- klasszikus ének 
szakiránya 

egyházzenetanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- egyházzene-orgona 
előadóművész 

- egyházzene-orgona 
szakiránya 

előadó-művészet előadó-művészet 

- egyházzene-
kórusvezető 
előadóművész 

- egyházzene-
kórusvezetés szakiránya 

népi hegedűművész-
tanár, 

előadó-művészet előadó-művészet 

népi brácsaművész-
tanár, 

- népi vonós (hegedű, 
brácsa, nagybőgő-
cselló-ütőgardon) 
előadóművész 

- népi vonós (hegedű, 
brácsa, nagybőgő-cselló-
ütőgardon) szakiránya 

népi bőgő-/cselló-
/ütőgardon- 

    

/tamburabőgőművész-
tanár, 

    

népi furulyaművész-
tanár, 
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népi klarinét-
/tárogatóművész-tanár, 

    

népi dudaművész-
tanár, 

    

népi cimbalomművész-
tanár, 

    

tamburaművész-tanár,     

népi citeraművész-
tanár 

    

népi kobozművész-
tanár 

    

népi tekerőművész-
tanár, 

    

népi harmonikaművész-
tanár, 

    

népi énekművész-tanár, 
népzeneelmélet-tanár 

    

jazz-zongora-tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- jazz-zongora 
előadóművész 

- jazz-zongora szakiránya 

jazzgitár-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzgitár 
előadóművész 

- jazzgitár szakiránya 

jazzbasszusgitár-tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzbasszusgitár 
előadóművész 

- jazzbasszusgitár 
szakiránya 

jazzbőgő-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzbőgő 
előadóművész 

- jazzbőgő szakiránya 

jazzszaxofon-tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzszaxofon 
előadóművész 

- jazzszaxofon szakiránya 

jazztrombita-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazztrombita 
előadóművész 

- jazztrombita szakiránya 

jazzharsona-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzharsona 
előadóművész 

- jazzharsona szakiránya 

jazzdob-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzdob előadóművész - jazzdob szakiránya 

jazzének-tanár 
előadó-művészet előadó-művészet 

- jazzének 
előadóművész 

- jazzének szakiránya 

zeneismeret-tanár 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzikológia 

- zenei asszisztens - zeneismeret szakiránya 
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jazz-zeneszerzés-tanár 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzikológia 

- jazz-zeneszerző 
- jazz-zeneszerzés 
szakiránya 

ének-zene tanár 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzzikológia 

- zenei asszisztens - zeneismeret szakiránya 

ének-zene művésztanár 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzzikológia 

- zenei asszisztens - zeneismeret szakiránya 

kóruskarnagy művész-
tanár 

előadó-művészet előadó művészet 

zenekar és kórusvezető 
előadóművész 

- zenekar- és 
kórusvezetés szakiránya 

zeneelmélet-tanár 

alkotóművészet és 
muzikológia 

alkotóművészet és 
muzikológia 

- zeneteoretikus - zeneelmélet szakiránya 

egyházzeneművész-
tanár 

előadó-művészet előadó-művészet 

- egyházzene-
kórusvezető 
előadóművész 

- egyházzene-
kórusvezetés szakiránya 

előadó-művészet előadó-művészet 

- egyházzene-orgona 
előadóművész 

- egyházzene-orgona 
szakiránya 

9 
színház és 
filmművészet 

színházművészeti tanár drámainstruktor 
  

  - drámainstruktor 

filmművészeti tanár 

animáció   

- animációs tervező   

mozgókép   

- mozgókép szakos film- 
és televíziórendező 

  

- mozgókép szakos vágó   

- mozgókép szakos 
hangmester 

  

- gyártásszervező   

- kameraman   

- dramaturg   

képalkotás   

- mozgóképkultúra- és 
médiaszakember 

  

10 cirkuszművészet cirkuszművész tanár cirkuszművész   

 

 


