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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47. §-ának 

2020. július 31. naptól kezdődően módosított (1a) bekezdése értelmében immár nem csak 

szakmai és művészeti, hanem közismereti tanárképzési szakok esetében is lehetőség nyílik arra, 

hogy a nem tanári mesterképzési szakon vagy nem tanári osztatlan szakon tanuló hallgató 

párhuzamos képzésben tanárszakon folytasson képzést. 

 

Az Oktatási Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási Képzési 

Főosztállyal egyeztetve elkészítette az egyes mesterképzési (osztatlan) szakok mellett 

párhuzamosan folytatható közismereti, illetve – tekintettel a korábban ezen a téren felmerült 

kérdésekre – szakmai tanárszakok összefoglaló táblázatait, melyeket mellékelten megküldök 

szíves felhasználásra. 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti módosítással összefüggésben az Nftv. 39. §-ának 2020. 

július 31. naptól kezdődően beillesztett (4a) bekezdése értelmében a nem tanári mesterképzési 

(osztatlan) szakon tanuló hallgató a párhuzamos tanárképzésre a központi felvételi eljáráson 

kívül – intézményi hatáskörben lebonyolított felvételi eljárás keretében – nyerhet felvételt. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Dr. Vanó Renáta 
Kapják: 

1. Címzett 

2. Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási Képzési Főosztály 

3. Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály 

4. Irattár  
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1. melléklet: mesterképzések (osztatlan képzések) és az azok alapján párhuzamosan 

folytatható közismereti tanárképzések 

 

 

Képzési terület Mesterképzési szak (és specializáció) Párhuzamos közismereti tanárszak 

bölcsészettudomány alkalmazott nyelvészet magyar mint idegen nyelv tanára 

bölcsészettudomány amerikanisztika angol nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány anglisztika angol nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány bolgár nyelv és irodalom bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány etika etikatanár 

bölcsészettudomány filozófia filozófiatanár 

bölcsészettudomány finnugrisztika finn nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány francia nyelv, irodalom és kultúra francia nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány horvát nyelv és irodalom horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány hungarológia magyar mint idegen nyelv tanára 

bölcsészettudomány japanológia japán nyelv és kultúra tanára 

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

bölcsészettudomány kulturális mediáció közösségi művelődés tanár 

bölcsészettudomány lengyel nyelv és irodalom lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány magyar nyelv és irodalom 
magyartanár, 

magyar mint idegen nyelv tanára 

bölcsészettudomány művészettörténet művészettörténet-tanár 

bölcsészettudomány néderlandisztika holland nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány német nyelv, irodalom és kultúra német nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány német nemzetiségi nyelv és irodalom német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány olasz nyelv, irodalom és kultúra olasz nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány orosz nyelv és irodalom orosz nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány portugál nyelv, irodalom és kultúra portugál nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány román nyelv, irodalom és kultúra román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány romológia 
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv 

és kultúra tanára)  

bölcsészettudomány sinológia kínai nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány spanyol nyelv, irodalom és kultúra spanyol nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány szerb nyelv és irodalom szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány színháztudomány dráma- és színházismeret-tanár 

bölcsészettudomány szlovák nyelv és irodalom szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány szlovén nyelv és irodalom szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány történelem történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

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

bölcsészettudomány ukrán nyelv és irodalom ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára 

bölcsészettudomány néprajz hon- és népismerettanár 

informatika programtervező informatikus informatikatanár 

társadalomtudomány könyvtártudomány könyvtárostanár 

társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány média-, mozgókép- és kommunikációtanár 
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természettudomány biológus 
biológiatanár (egészségtan) (természettudományi 

gyakorlatok) 

természettudomány fizikus fizikatanár 

természettudomány geográfus földrajztanár 

természettudomány környezettudomány 
természetismeret-környezettan tanár (természettudományi 

gyakorlatok) 

természettudomány matematikus matematikatanár 

természettudomány vegyész kémiatanár 

- (jelenleg nincsen) ének-zene tanár 

- (jelenleg nincsen) gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

- (jelenleg nincsen) népzene- és népikultúra-tanár 

- (jelenleg nincsen) rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

- (jelenleg nincsen) technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár 

- (jelenleg nincsen) testnevelő tanár 
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2. melléklet: mesterképzések (osztatlan képzések) és az azok alapján párhuzamosan 

folytatható szakmai tanárképzések 

 

Képzési terület Képzés neve Képzés típusa 
Párhuzamos szakmai 

tanárszak 

Párhuzamos szakmai 

tanárszak 

specializációja 

agrár állatorvosi osztatlan képzés 

(jelenleg megfelelő 

specializáció 

hiányában nincsen) 

(jelenleg megfelelő 

specializáció hiányában 

nincsen) 

agrár agrármérnöki osztatlan képzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár állattenyésztő mérnöki mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár 
élelmiszerbiztonsági és -

minőségi mérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár élelmiszer 

agrár élelmiszermérnöki mesterképzés agrármérnöktanár élelmiszer 

agrár erdőmérnöki osztatlan képzés agrármérnöktanár 
erdészet és 

vadgazdálkodás 

agrár kertészmérnöki mesterképzés agrármérnöktanár kertészet és parképítés 

agrár 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár 
mezőgazdasági 

biotechnológus 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár 

 mezőgazdasági és 

élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdasági gépész 

agrár 
mezőgazdasági 

vízgazdálkodási mérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár növényorvosi mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár növénytermesztő mérnöki mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár 
ökológiai gazdálkodási 

mérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár szőlész-borász mérnöki mesterképzés agrármérnöktanár élelmiszer 

agrár tájépítész mérnöki mesterképzés agrármérnöktanár építő-építészet 

agrár 

takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 

mérnöki 

mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár 
természetvédelmi 

mérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

agrár vadgazda mérnöki mesterképzés agrármérnöktanár 
erdészet és 

vadgazdálkodás 

agrár 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
mesterképzés agrármérnöktanár mezőgazdaság 

informatika 
autonómrendszer-

informatikus 
mesterképzés mérnöktanár informatikai 

informatika gazdaságinformatikus mesterképzés mérnöktanár informatikai 

informatika mérnökinformatikus mesterképzés mérnöktanár informatikai 

informatika orvosi biotechnológia mesterképzés mérnöktanár informatikai 

informatika 
programtervező 

informatikus 
mesterképzés mérnöktanár informatikai 
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műszaki anyagmérnöki mesterképzés mérnöktanár 

könnyűipar, bio-

vegyipar, gépészet-

mechatronikai 

műszaki 
autonóm járműirányítási 

mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár közlekedési 

műszaki 
bánya- és geotechnikai 

mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki biomérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki 
biztonságtechnikai 

mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár 

polgári és 

biztonságvédelmi 

műszaki egészségügyi mérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki energetikai mérnöki mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki építész mesterképzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki építészmérnöki osztatlan képzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki 

épületgépészeti és 

eljárástechnikai 

gépészmérnöki 

mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki faipari mérnöki mesterképzés mérnöktanár faipari 

műszaki 
földmérő- és 

térinformatikai mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár informatikai 

műszaki földtudományi mérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki gépészeti modellezés mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki gépészmérnöki mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki 
gyógyszervegyész-

mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki hidrogeológus mérnöki mesterképzés mérnöktanár 
környezetvédelem-

vízgazdálkodási 

műszaki info-bionika mérnöki mesterképzés mérnöktanár informatikai 

műszaki 
infrastruktúra-

építőmérnöki 
mesterképzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki 
ipari terméktervező 

mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár műszaki-gazdasági 

műszaki járműmérnöki mesterképzés mérnöktanár közlekedési 

műszaki kohómérnöki mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki könnyűipari mérnöki mesterképzés mérnöktanár 
könnyűipari, 

nyomdaipari 

műszaki környezetmérnöki mesterképzés mérnöktanár 
környezetvédelem-

vízgazdálkodási 

műszaki közlekedésmérnöki mesterképzés mérnöktanár közlekedési 

műszaki létesítménymérnöki mesterképzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki logisztikai mérnöki mesterképzés mérnöktanár műszaki-gazdasági 

műszaki mechatronikai mérnöki mesterképzés mérnöktanár gépészet-mechatronikai 

műszaki 
műanyag- és 

száltechnológiai mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár könnyűipari 

műszaki műszaki menedzser mesterképzés mérnöktanár műszaki-gazdasági 
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műszaki olaj- és gázmérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki olajmérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki szerkezet-építőmérnöki mesterképzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki 
szénhidrogén-kutató 

földtudományi mérnöki 
mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki településmérnöki mesterképzés mérnöktanár építő-építészeti 

műszaki 

védelmi 

infokommunikációs 

rendszertervező 

mesterképzés mérnöktanár 
polgári és 

biztonságvédelmi 

műszaki vegyészmérnöki mesterképzés mérnöktanár bio-vegyipari 

műszaki villamosmérnöki mesterképzés mérnöktanár 
elektrotechnika-

elektronikai 

gazdaságtudományok 
biztosítási és pénzügyi 

matematika 
mesterképzés közgazdásztanár pénzügy-számvitel 

gazdaságtudományok 

családpolitika és humán 

szakpolitikák 

gazdaságtana 

mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok ellátásilánc-menedzsment mesterképzés közgazdásztanár vállalkozási ismeretek 

gazdaságtudományok 
gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés 
osztatlan képzés közgazdásztanár pénzügy-számvitel 

gazdaságtudományok 
közgazdálkodás és 

közpolitika 
mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok közgazdasági elemző mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok marketing mesterképzés közgazdásztanár kereskedelem-marketing 

gazdaságtudományok 
Master of Business 

Administration (MBA) 
mesterképzés közgazdásztanár vállalkozási ismeretek 

gazdaságtudományok nemzetközi adózás mesterképzés közgazdásztanár pénzügy-számvitel 

gazdaságtudományok 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 
mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok pénzügy mesterképzés közgazdásztanár pénzügy-számvitel 

gazdaságtudományok 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok sportközgazdász mesterképzés közgazdásztanár közgazdaságtan 

gazdaságtudományok számvitel mesterképzés közgazdásztanár pénzügy-számvitel 

gazdaságtudományok turizmus-menedzsment mesterképzés közgazdásztanár 
vendéglátás-

idegenforgalmi 

gazdaságtudományok vállalkozásfejlesztés mesterképzés közgazdásztanár vállalkozási ismeretek 

gazdaságtudományok vezetés és szervezés mesterképzés közgazdásztanár vállalkozási ismeretek 


