
Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért felelős miniszter előzetes 

véleménye alapján Közleményben határozta meg azon 4 féléves, levelező munkarendű tanári mesterképzések 

körét, melyekre meghatározott alapképzési szakon szerzett oklevél birtokában lehetőség van a belépésre. 

 

Ezen tanári szakképzettségek a következők: 

• biológiatanár, 

• ének-zene tanár, 

• fizikatanár, 

• informatikatanár (digitális kultúra tanára), 

• kémiatanár, 

• matematikatanár, 

• technika- és tervezés tanár, 

• testnevelő tanár, 

• vizuáliskultúra-tanár. 

 

A felsorolt közismereti tanárszakok választásához megfelelő alapképzési szakok az alábbiak: 

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 

biológiatanár 
biológia 

- biológus 
biológia 

ének-zene tanár 

zenekultúra 

- zenekultúra szakember 
 
alkotóművészet és muzikológia 

- zeneszerző 
- jazz-zeneszerző 

- muzikológus 

- zeneteoretikus 
- zenei asszisztens 

- elektronikus zenei 
médiaasszisztens 

- alkalmazott zeneszerző 
 
előadó-művészet 

- valamennyi szakképzettség 

ének-zene 
 
alkotóművészet és muzikológia 
 
előadó-művészet 

fizikatanár 
fizika 
- fizikus 

fizika 

informatikatanár (digitális 
kultúra tanára) 

gazdaságinformatikus 
- gazdaságinformatikus 

 
mérnökinformatikus 
- mérnökinformatikus 

 
programtervező informatikus 
- programtervező informatikus 

gazdaságinformatikus 
 
mérnökinformatikus 
 
programtervező informatikus 

kémiatanár 

kémia / vegyészet 
- vegyész 

 
vegyészmérnöki 
- vegyészmérnök 

kémia 
 
vegyészmérnöki 

matematikatanár 
matematika 

- matematikus 
matematika 

  



technika- és tervezés tanár 

fizika 

- fizikus 
 

a műszaki képzési terület bármely 
alapképzési szakképzettsége  
 
a gazdaságtudományok képzési 
terület bármely alapképzési 
szakképzettsége 
 
az agrár képzési terület bármely 
alapképzési szakképzettsége 
 

fizika 
 
környezettudomány 
 
tanító (technika műveltségi terület) 
 
tanító (technika vagy családi, 
háztartási, 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 

testnevelő tanár 
edző 

- szakedző (megjelölve a sportágat) 
testnevelő-edző 

vizuáliskultúra-tanár 

animáció 

- animációs tervező 
 
designkultúra 

- designelemző 
 
média design 

- média designer 
 
környezetkultúra 

- környezettervező szakember 
 
képalkotás 

- képalkotás alapszakos 
festő/grafikus 

 
kézműves tárgykultúra 
- kézműves tárgykultúra szakember 
 
építőművészet 
- építőművész 
 
formatervezés 
- formatervező 

 
látványtervezés 
- látványtervező 
 
tárgyalkotás 

- kerámiatervezés 

- üvegtervezés 
- fémművesség 
 
tervezőgrafika 
- tervezőgrafikus 
 
textiltervezés 

- textiltervező 

kézműves 
 
környezetkultúra 
 
plasztikai ábrázolás 
 
képi ábrázolás 
 
elektronikus ábrázolás 
 
kerámiatervezés 
 
üvegtervezés 
 
fémművesség 
 
formatervezés 
 
textiltervezés 
 
tervezőgrafika 
 
alkalmazott látványtervezés 
 
animáció 
 
design és művészetelmélet 
 
média design 
 
építőművészet 

 


