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4A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MINŐSÜL A 

HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN5: 

 

1. angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) 

2. angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár 

3. angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) 

4. angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár 

5. angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára 

6. angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

7. angol nyelv és kultúra tanára; japán nyelv és kultúra tanára 

8. angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

9. angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára 

10. angol nyelv és kultúra tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

11. angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár 

12. angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár 

13. angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

14. angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára 

15. angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára 

16. angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára 

17. angol nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra tanára 

18. angol nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

19. angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára 

20. angol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

21. angol nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

22. angol nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

23. 
angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi 
gyakorlatok) 

24. angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

25. angol nyelv és kultúra tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

26. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); francia nyelv és kultúra tanára 

27. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára 

28. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); japán nyelv és kultúra tanára 

29. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); latin nyelv és kultúra tanára 

                                                           
1 Beiktatta a LXIII/2014. (V. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. V. 27. napjától. 
2 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CLXXII/2016. (VI. 27.) Szen. sz., CCLIII/2016. (XII. 12.) Szen. 

sz., CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz., LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozatok rendelkezéseivel. 
3 A címet megállapította a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
4 Az alcímet megállapította a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
5 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



30. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); lengyel és nemzetiségi lengyel 
nyelv és kultúra tanára 

31. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); magyartanár 

32. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); német és nemzetiségi német 
nyelv és kultúra tanára 

33. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára 

34. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); olasz nyelv és kultúra tanára 

35. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); orosz nyelv és kultúra tanára 

36. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); portugál nyelv és kultúra tanára 

37. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); román nyelv és kultúra tanára 

38. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); spanyol nyelv és kultúra tanára 

39. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); szerb és nemzetiségi szerb nyelv 
és kultúra tanára 

40. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); szlovák és nemzetiségi szlovák 
nyelv és kultúra tanára 

41. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); szlovén és nemzetiségi szlovén 
nyelv és kultúra tanára 

42. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv 
és kultúra tanára 

43. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); francia nyelv és kultúra tanára 

44. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára 

45. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); japán nyelv és kultúra tanára 

46. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); latin nyelv és kultúra tanára 

47. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 
tanára 

48. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár 

49. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 
tanára 

50. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára 

51. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); olasz nyelv és kultúra tanára 

52. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); orosz nyelv és kultúra tanára 

53. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); portugál nyelv és kultúra tanára 

54. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 
tanára 

55. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); spanyol nyelv és kultúra tanára 

56. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

57. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 

tanára 

58. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára 

59. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

60. földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára 

61. földrajztanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

62. földrajztanár; japán nyelv és kultúra tanára 

63. földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára 

64. földrajztanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

65. földrajztanár; magyartanár 

66. földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

67. földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára 

68. földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára 



69. földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára 

70. földrajztanár; portugál nyelv és kultúra tanára 

71. földrajztanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

72. földrajztanár; spanyol nyelv és kultúra tanára 

73. földrajztanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

74. földrajztanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

75. földrajztanár; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

76. földrajztanár; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

77. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); francia nyelv és kultúra tanára 

78. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára 

79. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); japán nyelv és kultúra tanára 

80. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); latin nyelv és kultúra tanára 

81. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 
tanára 

82. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár 

83. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 
tanára 

84. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára 

85. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); olasz nyelv és kultúra tanára 

86. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); orosz nyelv és kultúra tanára 

87. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); portugál nyelv és kultúra tanára 

88. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 
tanára 

89. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); spanyol nyelv és kultúra tanára 

90. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

91. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 
tanára 

92. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára 

93. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 
tanára 

94. magyartanár; ének-zene tanár 

95. magyartanár; francia nyelv és kultúra tanára 

96. magyartanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

97. magyartanár; japán nyelv és kultúra tanára 

98. magyartanár; latin nyelv és kultúra tanára 

99. magyartanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

100. magyartanár; matematikatanár 

101. magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

102. magyartanár; német nyelv és kultúra tanára 

103. magyartanár; olasz nyelv és kultúra tanára 

104. magyartanár; orosz nyelv és kultúra tanára 

105. magyartanár; portugál nyelv és kultúra tanára 

106. magyartanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

107. magyartanár; spanyol nyelv és kultúra tanára 

108. magyartanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

109. magyartanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

110. magyartanár; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 



111. magyartanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

112. magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

113. magyartanár; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

114. matematikatanár; francia nyelv és kultúra tanára 

115. matematikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

116. matematikatanár; japán nyelv és kultúra tanára 

117. matematikatanár; latin nyelv és kultúra tanára 

118. matematikatanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

119. matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

120. matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára 

121. matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára 

122. matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára 

123. matematikatanár; portugál nyelv és kultúra tanára 

124. matematikatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

125. matematikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára 

126. matematikatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

127. matematikatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

128. matematikatanár; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

129. matematikatanár; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

130. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár 

131. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára 

132. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára 

133. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; japán nyelv és kultúra tanára 

134. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára 

135. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és 
kultúra tanára 

136. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára 

137. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára 

138. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra tanára 

139. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és 
kultúra tanára 

140. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára 

141. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra 

tanára 

142. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és 
kultúra tanára 

143. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és 
kultúra tanára 

144. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár 

(természettudományi gyakorlatok) 

145. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára 

146. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 
tanára 

147. német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár 

148. német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára 

149. német nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

150. német nyelv és kultúra tanára; japán nyelv és kultúra tanára 

151. német nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára 



152. német nyelv és kultúra tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

153. német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára 

154. német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára 

155. német nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra tanára 

156. német nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

157. német nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára 

158. német nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

159. német nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

160. német nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

161. 
német nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi 

gyakorlatok) 

162. német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

163. német nyelv és kultúra tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

164. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; ének-zene tanár 

165. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv és kultúra tanára 

166. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára 

167. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; japán nyelv és kultúra tanára 

168. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra tanára 

169. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 
tanára 

170. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv és kultúra tanára 

171. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra tanára 

172. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; portugál nyelv és kultúra tanára 

173. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 
tanára 

174. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára 

175. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra 
tanára 

176. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 
tanára 

177. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára 

178. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 
tanára 

179. angol nyelv és kultúra tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

180. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); bolgár és nemzetiségi bolgár 
nyelv és kultúra tanára 

181. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra 
tanára 

182. földrajztanár; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

183. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra 
tanára 

184. magyartanár; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

185. matematikatanár; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

186. 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és 

kultúra tanára 

187. német nyelv és kultúra tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

188. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra 
tanára 

189. angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 



190. ének-zene tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

191. magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

192. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

193. német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

194. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

195. angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára 

196. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); holland nyelv és kultúra tanára 

197. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); holland nyelv és kultúra tanára 

198. földrajztanár; holland nyelv és kultúra tanára 

199. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); holland nyelv és kultúra tanára 

200. magyartanár; holland nyelv és kultúra tanára 

201. matematikatanár; holland nyelv és kultúra tanára 

202. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára 

203. német nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára 

204. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; holland nyelv és kultúra tanára 

205. angol nyelv és kultúra tanára; kínai nyelv és kultúra tanára 

206. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kínai nyelv és kultúra tanára 

207. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); kínai nyelv és kultúra tanára 

208. földrajztanár; kínai nyelv és kultúra tanára 

209. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); kínai nyelv és kultúra tanára 

210. magyartanár; kínai nyelv és kultúra tanára 

211. matematikatanár; kínai nyelv és kultúra tanára 

212. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; kínai nyelv és kultúra tanára 

213. német nyelv és kultúra tanára; kínai nyelv és kultúra tanára 

214. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; kínai nyelv és kultúra tanára 

215. angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár 

216. könyvtárostanár; magyartanár 

217. könyvtárostanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

218. könyvtárostanár; német és német nyelv és kultúra tanára 

219. könyvtárostanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

 
 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés6 

1. angol nyelv és kultúra tanára 

2. bolgár nyelv és kultúra tanára 

3. ének-zene tanár 

4. filozófiatanár 

5. finn nyelv és kultúra tanára 

6. francia nyelv és kultúra 

7 japán nyelv és kultúra tanára 

8. holland nyelv és kultúra tanára 

9. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

10. kínai nyelv és kultúra tanára 

11. könyvtárostanár 

12. latin nyelv és kultúra tanára 

                                                           
6 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



13. lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

14. magyar mint idegen nyelv tanára 

15. magyartanár 

16. művészettörténet-tanár 

17. német nyelv és kultúra tanára 

18. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

19. olasz nyelv és kultúra tanára 

20. portugál nyelv és kultúra tanára 

21. román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

22. spanyol nyelv és kultúra tanára 

23. szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

24. szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

25. szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

26. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

27. ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

 
 

7A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN AZ INFORMATIKAI KAR MINŐSÜL A 

HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN8: 

 

1.  angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár 

2. informatikatanár; ének-zene tanár 

3. informatikatanár; francia nyelv és kultúra tanára 

4. informatikatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

5. informatikatanár; japán nyelv és kultúra tanára 

6. informatikatanár; latin nyelv és kultúra tanára 

7. informatikatanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

8. informatikatanár; magyartanár 

9. informatikatanár; matematikatanár 

10. informatikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

11. informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára 

12. informatikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára 

13. informatikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára 

14. informatikatanár; portugál nyelv és kultúra tanára 

15. informatikatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

16. informatikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára 

17. informatikatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

18. informatikatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

19. informatikatanár; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

20. informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

21. informatikatanár; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

22. informatikatanár; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

23. informatikatanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

24. informatikatanár; holland nyelv és kultúra tanára 

                                                           
7 Az alcímet megállapította a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
8 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



25. informatikatanár; kínai nyelv és kultúra tanára 

26. informatikatanár; könyvtárostanár 

27. informatikatanár; testnevelő tanár 

28. informatikatanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

29. angol nyelv és kultúra tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

30. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár 

31. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

32. földrajztanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

33. közösségi művelődés tanár; informatikatanár 

34. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

35. magyartanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

36. matematikatanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

37. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

38. német nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

39. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

 
 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés
9
 

1. informatikatanár 

2. technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

 
 

A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR 

MINŐSÜL A HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN10: 

 

1. angol nyelv és kultúra tanára; közösségi művelődés tanár 

2. angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár 

3. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár 

4. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár 

5. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár 

6. földrajztanár; közösségi művelődés tanár 

7. földrajztanár; testnevelő tanár 

8. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár 

9. közösségi művelődés tanár; angol nyelv és kultúra tanára 

10. közösségi művelődés tanár; biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) 

11. közösségi művelődés tanár; fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) 

12. közösségi művelődés tanár; földrajztanár 

13. közösségi művelődés tanár; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

14. közösségi művelődés tanár; matematikatanár 

15. közösségi művelődés tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

16. közösségi művelődés tanár; német nyelv és kultúra tanára 

17. közösségi művelődés tanár; testnevelő tanár 

18. közösségi művelődés tanár; történelem és állampolgári ismeretek tanára 

19. magyartanár; közösségi művelődés tanár 

                                                           
9 Beiktatta a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
10 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



20. magyartanár; testnevelő tanár 

21. matematikatanár; testnevelő tanár 

22. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár 

23. német nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár 

24. testnevelő tanár; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

25. testnevelő tanár; ének-zene tanár 

26. testnevelő tanár; francia nyelv és kultúra tanára 

27. testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

28. testnevelő tanár; holland nyelv és kultúra tanára 

29. testnevelő tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

30. testnevelő tanár; japán nyelv és kultúra tanára 

31. testnevelő tanár; kínai nyelv és kultúra tanára 

32. testnevelő tanár; könyvtárostanár 

33. testnevelő tanár; közösségi művelődés tanár 

34. testnevelő tanár; latin nyelv és kultúra tanára 

35. testnevelő tanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

36. testnevelő tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

37. testnevelő tanár; olasz nyelv és kultúra tanára 

38. testnevelő tanár; orosz nyelv és kultúra tanára 

39. testnevelő tanár; portugál nyelv és kultúra tanára 

40. testnevelő tanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

41. testnevelő tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára 

42. testnevelő tanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

43. testnevelő tanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

44. testnevelő tanár; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

45. testnevelő tanár; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

46. testnevelő tanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

47. testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

48. testnevelő tanár; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

49. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; közösségi művelődés tanár 

 
 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés
11

 

1. gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

2. testnevelő tanár 

 

 

A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR MINŐSÜL A 

HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN12: 

 

1. angol nyelv és kultúra tanára; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

2. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

3. ének-zene tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

4. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

                                                           
11 Beiktatta a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
12 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



5. földrajztanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

6. informatikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

7. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

8. magyartanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

9. matematikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

10. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

11. német nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

12. testnevelő tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

13. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés
13

 

1. rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

 
 

14A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MINŐSÜL A 

HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN15: 

 

1. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); ének-zene tanár 

2. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); fizikatanár 
(természettudományi gyakorlatok) 

3. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár 

4. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár 

5. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok) 

6. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár 

7. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan 
tanár (természettudományi gyakorlatok) 

8. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára 

9. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); ének-zene tanár 

10. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár 

11. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár 

12. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

13. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár 

14. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok) 

15. 
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára 

16. földrajztanár; ének-zene tanár 

17. földrajztanár; informatikatanár 

18. földrajztanár; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

19. földrajztanár; matematikatanár 

20. földrajztanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

21. földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

22. informatikatanár; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

23. informatikatanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

                                                           
13 Beiktatta a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
14 Az alcímet megállapította a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 
15 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 



24. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); ének-zene tanár 

25. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár 

26. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok) 

27. 
kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára 

28. matematikatanár; ének-zene tanár 

29. matematikatanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

30. matematikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

31. 
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok) 

32. 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár 

33. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

34. földrajztanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

35. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

36. matematikatanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

37. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár 

38. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár 

39. földrajztanár; könyvtárostanár 

40. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár 

41. könyvtárostanár; matematikatanár 

 
 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés16 

1. biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) 

2. fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) 

3. földrajztanár 

4. kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) 

5. matematikatanár 

6. természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

 

 

A 37. § (4A) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

MINŐSÜL A HALLGATÓ ALAPKARÁNAK AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK ESETÉBEN17: 

 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés 

1. gyógypedagógia-tanár 
 

                                                           
16 Megállapította a LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. VI. 29. napjától. 
17 Az alcímet és a táblázatot beiktatta a CXCI/2017. (VI. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2017. VI. 27. napjától. 


