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TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK 

BEMENETI FELTÉTELEI 

A 2023A 

FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN 
 

A rövid ciklusú tanári mesterképzési szakokat a kar kizárólag levelező tagozatos formában hirdeti. 

A képzés levelező munkarenden kizárólag egyszakos formában indul, a képzési idő 2 vagy 4 félév.  

 A 2 féléves képzésre jelentkezhetnek főiskolai szintű tanári vagy általános iskolai osztatlan tanári 

oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakon középiskolai tanári szakképzettséget kívánnak szerezni, illetve 
mesterfokozatot adó nem tanári szakos, vagy egyetemi nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik 

azonos szakon tanári szakképzettséget kívánnak szerezni.  

 A 4 féléves képzésre jelentkezhetnek a főiskolai vagy egyetemi, vagy mester szintű képzésben szerzett 

tanári oklevéllel rendelkező jelentkezők, akik újabb tanári szakképzettséget kívánnak szerezni, illetve a 

tanítói végzettséggel rendelkezők, akik tanári szakképzettséget kívánnak szerezni.  

 A 2 féléves szaktanári képzésre jelentkezhetnek főiskolai szintű képzésben szerzett vagy osztatlan 

képzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség birtokában azok, akik azonos szakon újabb 

„szintemelő” képzésben mesterfokozatú tanári szakképzettséget kívánnak szerezni és akik tanári 

munkakörben foglalkoztatott pedagógusok legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló 
besorolással (a betöltött munkakörről szóló igazolás a felvétel feltétele!). 

A nyelvi tanárszakok az újabb tanári szakképzettségként való választásának további feltétele az adott nyelvből C1 

szintű (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 
 

A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlap Felvételizőknek menüpontjában, illetve a 

http://www.tanarkepzes.unideb.hu honlapon elérhető. 
 

A konkrét bemeneti feltételek az adott tanárszakok esetében: 

 

2 féléves tanárszakok: 

 tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű angol nyelvtanári vagy általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára oklevéllel 

rendelkezők, illetve 

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 
okleveles anglisztika szakos bölcsész vagy okleveles amerikanisztika szakos bölcsész) vagy 

o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= okleveles angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész). 

 tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra szaktanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű angol nyelvtanári vagy általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára oklevéllel 

rendelkezők, akik 

o tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógusok legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb 
fokozatra szóló besorolással. 

 tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű francia nyelvtanári oklevéllel rendelkezők, illetve  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 
okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész), vagy 
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o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= okleveles francia nyelv és irodalom 

szakos bölcsész). 

 tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 
okleveles néderlandisztika szakos bölcsész), vagy 

o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= okleveles néderlandisztika szakos 

bölcsész).  

 tanári [2 félév [hon- és népismerettanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 

okleveles néprajz szakos bölcsész) vagy  

o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= okleveles etnográfus, okleveles 

néprajz szakos bölcsész). 

 tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom tanári vagy általános iskolai magyartanár oklevéllel 

rendelkezők, illetve  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők 
(okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész), vagy  

o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (okleveles magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész). 

 tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom tanári vagy általános iskolai magyartanár oklevéllel 

rendelkezők, akik 

o tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógusok legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb 

fokozatra szóló besorolással. 

 tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű német nyelvtanári vagy általános iskolai német nyelv és kultúra tanára oklevéllel 

rendelkezők, illetve  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 
okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész), 

o vagy egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= okleveles német nyelv és 

irodalom szakos bölcsész).  

 tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű német nyelvtanári vagy általános iskolai német nyelv és kultúra tanára oklevéllel 

rendelkezők, akik  

o tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógusok legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb 

fokozatra szóló besorolással. 

 tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű olasz nyelvtanári oklevéllel rendelkezők, illetve  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 

okleveles olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész vagy okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra 
szakos bölcsész) 

o vagy egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (=okleveles olasz  nyelv és 

irodalom szakos bölcsész).  
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 tanári [2 félév [pedagógiatanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (= 

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész) vagy 

o egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők (okleveles pedagógia szakos bölcsész). 

 tanári [2 félév [történelemtanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű történelem tanári vagy általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára oklevéllel rendelkezők, illetve  

o a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos (okleveles történelem 
szakos bölcsész) oklevéllel rendelkezők vagy  

o egyetemi szintű nem tanári szakos (okleveles történész vagy okleveles történelem szakos bölcsész) 

oklevéllel rendelkezők. 

 tanári [2 félév [történelem szaktanár]]: A képzésre jelentkezhetnek  

o főiskolai szintű történelem tanári vagy általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára oklevéllel rendelkezők, akik  

o tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógusok legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb 

fokozatra szóló besorolással. 

4 féléves tanárszakok: 

 tanári [4 félév [etikatanár]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 

szakképzettséget kívánnak szerezni, valamint  

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni. 

 tanári [4 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 

szakképzettséget kívánnak szerezni, valamint 

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni. 

További feltétel francia nyelvből a felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.. 

 tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 
szakképzettséget kívánnak szerezni, valamint 

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni. 

További feltétel holland nyelvből a felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 tanári [4 félév [hon- és népismerettanár]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 

szakképzettséget kívánnak szerezni,  

o valamint a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni. 

 tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 

szakképzettséget kívánnak szerezni, és rendelkeznek német nyelvből felsőfokú (C1) komplex 

típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű dokumentummal, valamint  

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni.  
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Ttovábbi feltétel német nyelvből a felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 tanári [4 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 
szakképzettséget kívánnak szerezni, valamint  

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni.  

További feltétel olasz nyelvből a felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 tanári [4 félév [történelemtanár]]: Jelentkezhetnek  

o főiskolai, egyetemi vagy mesterképzésben tanári oklevéllel rendelkezők, akik újabb tanári 

szakképzettséget kívánnak szerezni, valamint  

o a tanítói oklevéllel rendelkezők, akik a tanári szakképzettséget kívánják megszerezni. 
 

 

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a www.felvi.hu honlapon 
található Felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetét. 

 

Felvételi pontok: 
 

- felvételi vizsga: 60 pont 

és 

- oklevél minősítése alapján: 30 pont 
 

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. 

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 
o fogyatékosság: 5 pont 

o gyermekgondozás: 5 pont 

o hátrányos helyzet: 5 pont  
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont  

- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 10 pont 

 

Felvételi vizsga és a pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2023.06.26-30. 
A konkrét időpontról a Tanárképzési Központ értesíti a jelentkezőket. 

 

A felvételi vizsga eljárási díja: 4000 Ft (az intézmény által meghatározott módon kell befizetni.) 
 

Csatolandó dokumentumok:  

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2023. 
július 7-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a felvételi tájékoztató A benyújtandó 

dokumentumokról c. fejezetében. 

 
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi 

eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK 

igazolás, szakmai tevékenység igazolása 
 

A beküldendő szakmai tevékenység igazolása alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy 

megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium 
igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását, Országos TDK versenyen való részvétel igazolását. 

Kérjük, szakmai gyakorlatról igazolást, ajánlást, közalkalmazotti jogviszony igazolást ne küldjön!  

http://www.felvi.hu/

