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A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar küldetésnyilatkozatában
rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános- és középiskolák számára
magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan közoktatási
intézménnyel rendelkezik, melyben a Kar hallgatói oktatóként elhelyezkedhetnek (61
általános iskola, 26 középiskola, 6 szakképző, 11 művészetoktatási, 22 diákotthon, valamint 2
pedagógiai szakszolgálat es 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény). A jelenlegi tanulói
létszámcsökkenés az egyházi iskolákat és ezen belül különösen a középiskolákat az
önkormányzati fenntartású intézményekkel szemben kevésbé érinti, népszerűségük
folyamatosan nő. Emellett a Kar világi jellegéből adódóan állami, illetve más egyházak által
fenntartott általános és középiskolákban történő oktatásra is felkészíti hallgatóit.
A többciklusú felsőoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget mesterképzési
szinten 2016-ig lehet megszerezni. A tanári mesterszakon két tanári szakképzettséget kell
megszerezni, ettől csak néhány kivételes esetben lehet eltérni (például korábbi főiskolai és
egyetemi szintű végzettség eseten, vagy diszciplináris MA végzése után). Mivel a tanári
mesterképzés kétszakos, vannak első es második tanári szakok, attól függően, hogy 110
kredites vagy 50 kredites előtanulmányokkal rendelkezik a hallgató. Első vagy második tanári
szakképzettségként ugyanazt a végzettséget biztosítja, csak az előtanulmányi feltételek (110
vagy 50 kredit), illetve a mesterképzésben levő szakterületi modul megszerzése (30 vagy 50
kredit) eltérők.
Egyetemünkön első, illetve második tanárszakok:
− angol,
− német,
− magyar,
− történelem (ezek bármilyen más szakkal társíthatók).
Csak második tanári szak (50 kredites minoros tanulmányok nélkül is választható):
− magyar mint idegen nyelv (MID) tanára, csak első tanári szakkal.
A magyartanári szak lehetséges párosításai egyetemünkön:
Magyar alapszakos hallgatók számára:
− magyartanár–angoltanár,
− magyartanár–némettanár,
− magyartanár–történelemtanár,
− magyartanár–magyar mint idegen nyelv tanára;
Más (angol, német, történelem) alapszakos hallgatók számára:
− angoltanár–magyartanár,
− némettanár–magyartanár,
− történelemtanár–magyartanár
A magyartanári mesterszak végezhető:

− a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar BA
alapszaknak az elvégzése után a magyartanári mesterképzés egy másik szakkal
együtt öt félév alatt teljesíthető, összesen legalább 150 kredit értékű tanulmányokkal;
− egyszakosként (előtanulmányoktól függően) csak a már korábban más diplomát
szerzett hallgatóknak van lehetőség elvégezni, a képzési idő a hallgató
előképzettségének függvényében változhat.
A magyar szakos előképzettség nem feltétel, feltétel azonban 50 kreditnyi magyar BA szakos
minor vagy annak megfelelő kreditszámú elismerhető tanulmányok igazolása. (Az ezzel nem
rendelkező érdeklődők számára javasoljuk magyar szakos 50 kredites részismereti képzés
elvégzését bármely egyetemen, amely ezt indítja.)
Az osztott típusú (MA szintű) tanárképzést az utolsó félévben összefüggő szakmai gyakorlat
zárja, melyet az intézménnyel szerződésben álló közoktatási intézményekben lehet végezni. A
tanári mesterszakon folytatott tanulmányok, gyakorlatok során portfóliót kell készíteni,
melyben a tanárjelölt saját gyakorlati fejlődését dokumentálja, összegyűjti a pedagógiai
munkáit, feljegyzéseit, a tanulók megismerése terén végzett munkájának, tanári gyakorlatának
eredményességet adatokkal alátámasztó dokumentumait. A portfólió a tanári szakdolgozat
részét es a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.
A megszerzett szakképzettség – okleveles magyartanár – a közoktatás 5-12. (13.)
évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szakképzettségnek
megfelelő tárgyak oktatására jogosít.
A magyartanári mesterszak előkészítése az alapképzésben (már csak kifutó
rendszerben!)
Tanári mesterképzésre jelentkezőknek azonban már az első képzési ciklusban (BA) meg kell
tervezniük későbbi tanulmányaikat.
A magyartanári mesterszakra az alapképzésből való belépésnek négy feltétele van:
1. a magyar alapképzési (BA) szak 110 kredites, általános szakmai részének elvégzése,
amely szakra építve első tanári szakképzettséget lehet szerezni;
2. vagy más alapképzési szak keretében a szak saját szakiránya helyett a magyar alapszakos
minor (specializáció) elvégzése 50 kredit értekben, amely szakra építve második tanári
szakképzettséget lehet szerezni;
3. az alapképzési szak szabadon választható részében elvégezhető, tanári alapozó,
pedagógiai-pszichológiai modul, 10 kredit értékben – az ehhez tartozó kurzusokat a
Tanárképzési Tanszék hirdeti meg. A tanári alapozó pedagógiai es pszichológiai modul az
alapképzésben bármikor elvégezhető. Ennek elvégzése a 3. félévtől kezdve bármelyik
félévben lehetséges, de az egyenletes terhelést figyelembe véve inkább az 5–6. félévben
javasoljuk. A modul tanegységeihez olyan, a pályaismeretet es pályaorientációt segítő
pedagógiai és pszichológiai kurzusok tartoznak, amelyek azoknak is hasznos ismeretet
nyújtanak, akik a későbbiekben esetleg mégsem végzik el a tanári mesterszakot.
4. sikeres felvételi vizsga a tanári mesterképzési szakra, annak szakterületi moduljaira a
rendes felvételi eljárás keretében.
Felvételi követelmények
A nappali rendszerű magyartanár szak felvételi elbeszélgetésén a magyar BA szakon
végzettek vesznek részt.
A magyar alapszakos minort (specializációt) végzettek korábbi munkájukból összeállított
portfóliót adnak be. A portfólió önéletrajzot, motivációs levelet és a felvételiző korábbi
dolgozatait, esetleg megjelent írásait tartalmazhatja.

A magyartanár mesterképzési szak felvételi elbeszélgetése két részből áll. A szóbeli első
részében elsődleges cél a jelölt érdeklődésének, elmélyültségének es a szakma iránti
elhivatottságának felmerése. A második rész a jelölt irodalmi es nyelvészeti jártasságát méri
fel. A kérdések ezért elsősorban a korábbi munkák (pl. záródolgozat) témájára, továbbá a
jelölt irodalmi es nyelvészeti preferenciáira kérdeznek rá.
Felvételi pontok:
Összpontszám: 100 pont
Ebből többletpont maximum 20 pont
Hozott pontszám: 40 pont (minősítés x 8)
Szóbeli felvételi vizsgapont: 40 pont
Többletpontok:
1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 10 pont adható,
- fogyatékkal élő jelentkezőnek: 10 pont,
- gyermekgondozás: 10 pont,
- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont,
- hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 5 pont jár.
2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú államilag elismert
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után,
2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való
részvétele alapján adható pontok a következő esetekben:
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
- intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
- intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK részvétel: 2 pont
Képzési forma:
A tanár-magyartanár szakos nappali
költségtérítéses képzés formájában.
Felvételi keretszám: 10 < 30
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A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
2014. június 5. (csütörtök), június 6. (péntek)
A hallgató előképzettségéhez igazodó tanulmányok
Az osztott (többciklusú) képzésben resztvevő jelentkezők számára:
1. Megfelelő alapképzés (BA) teljesítését követően a bölcsészettudományi területen csak
kétszakos tanári diploma (egyidejűleg két tanári szakképzettség) szerezhető. A tanári
mesterképzés ez esetben 5 félévig tart, legalább 150 kredit teljesítésével. A tanulmányok négy
féléven át folynak (120 kredit), az ötödik félévben kerül sor az összefüggő szakmai
gyakorlatra mindkét szakból (30 kredit). Lásd a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 4. sz.
melléklet 4.1. a) es 6.1. pontjait.

A 120 tanulmányi kredit megoszlása a következő:
− a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei a magyar főszakról
érkezőknek: 30 kredit;
− a másik választott szak szakterületi ismeretei: 50 kredit (pl. angol-, német-, magyar
mint idegen nyelv tanára vagy történelemtanári szak, ezekről a megfelelő intézetek
adnak felvilágosítást);
− pedagógiai es pszichológiai ismeretek: 40 kredit (ezekről a tanulmányokról a
Tanárképzési Tanszék ad felvilágosítást).
A tanári mesterképzésre való jelentkezés feltétele:
− a hallgató az alapképzés keretében 10 kreditnyi pedagógiai és pszichológiai stúdiumot
választott (ez a tanári mesterképzés első szakaszában is pótolható);
− akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakot (120 kredit);
− vagy akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakos specializációt mint
szakirányt, vagyis a magyar minort (50 kredit).
Az utóbbi alapképzéses kreditek a Bolognai-rendszer hallgatói szamara a magyartanári
mesterképzéssel egyidejűleg nem pótolhatók!
Lehetőségek a tanári mesterszakon a korábbi diplomával rendelkezők számára:
2. Magyar szakos főiskolai szintű tanári diplomások számára, ha csak magyartanári
mesterképzésen kívánnak részt venni, a tanári mesterképzés 2 félévig tart, legalább 60 kredit
teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.3. es 6.1. pontjait.
A 60 kredit megoszlása a következő:
− a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 30 kredit;
− pedagógiai es pszichológiai ismeretek: 10 kredit (ezekről a tanulmányokról a
Tanárképzési Tanszék ad felvilágosítást);
− összefüggő szakmai gyakorlat: 20 kredit.
3. Magyar és még egy szakos főiskolai szintű tanári diplomások számára, ha főiskolai
diplomájukkal megegyező két szak tanári mesterképzésén kívánnak részt venni, a tanári
mesterképzés 3 félévig tart, legalább 90 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM
rendelet 4. sz. melléklet 4.3. es 6.1. pontjait.
A 90 kredit megoszlása a következő:
– a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 30 kredit;
– a másik szak szakterületi ismeretei: 30 kredit (pl. angol-, nemet-, történelemtanári vagy
magyar mint idegen nyelv tanára szak, ezekről a megfelelő intézetek adnak felvilágosítást);
– pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 10 kredit (ezekről a tanulmányokról a Tanárképzési
Tanszék ad felvilágosítást);
– összefüggő szakmai gyakorlat: 20 kredit.
4. Nem magyar szakos egyetemi vagy főiskolai szintű tanári diplomások, valamint nem
magyar szakos tanári mesterfokozattal rendelkezők számára, ha magyartanári mesterképzésen
kívánnak részt venni, a tanári mesterképzés 2 félévig tart, legalább 60 kredit teljesítésével.
Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.4. a), 4.4. b) es 6.1. pontjait.
A 60 kredit megoszlása a következő:
– a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 40 kredit;
– összefüggő szakmai gyakorlat: 20 kredit.
Figyelem! Feltétel azonban 50 kreditnyi magyar BA szakos minor vagy annak megfelelő
kreditszámú elismerhető tanulmányok igazolása. (Az ezzel nem rendelkező érdeklődők
számára javasoljuk magyar szakos 50 kredites részismereti képzés elvégzését bármely
egyetemen, amely ezt indítja.)

5. Nem magyar szakos, alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus
szakképzettséggel rendelkezők számára, ha magyartanári mesterképzésen kívánnak részt
venni, a tanári mesterképzés 3 félévig tart, legalább 90 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006.
(IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.4. b) es 6.1. pontjait.
A 90 kredit megoszlása a következő:
− a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 50 kredit;
− pedagógiai es pszichológiai ismeretek: 20 kredit (ezekről a tanulmányokról a
Tanárképzési Tanszék ad felvilágosítást);
− összefüggő szakmai gyakorlat: 20 kredit.
Figyelem! Feltétel azonban 50 kreditnyi magyar BA szakos minor vagy annak megfelelő
kreditszámú elismerhető tanulmányok igazolása. (Az ezzel nem rendelkező érdeklődők
számára javasoljuk magyar szakos 50 kredites részismereti képzés elvégzését bármely
egyetemen, amely ezt indítja.)
6. Ha valaki mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően
vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan kíván magyartanári mesterképzésben részt venni,
számára a tanári mesterképzés 3 félévig tart, legalább 90 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006.
(IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.2. a) es 6.1. pontjait.
A 90 kredit megoszlása a következő:
− a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 30 kredit;
− pedagógiai es pszichológiai ismeretek: 40 kredit (ezekről a tanulmányokról a
Tanárképzési Tanszék ad felvilágosítást);
− összefüggő szakmai gyakorlat: 20 kredit.
Figyelem!
Ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményező szakjuk nem a
magyar diszciplináris mesterszak, feltétel 50 kreditnyi magyar BA szakos minor vagy
annak megfelelő kreditszámú elismerhető tanulmányok igazolása. (Az ezzel nem rendelkező
érdeklődők számára javasoljuk magyar szakos 50 kredites részismereti képzés elvégzését
bármely egyetemen, amely ezt indítja.)
Abban az esetben, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményező
szakjukon nem rendelkeznek legalább 10, a magyar szakos képzés számára kreditátvitellel
elismerhető kredittel, ezt a 10 kreditet is meg kell szerezniük a 120 kredites magyar
alapszakos képzés óráiból, az intézeti kreditátviteli bizottság egyedi döntésével kijelölt
tantárgyakból.
Ha a hallgató mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményező szakja a
magyar diszciplináris mesterszak, akkor a Kari kreditátviteli bizottságának egyedi
döntésével a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismereteinek körében egyes
tantárgyak teljesítése alól felmentést adhat a számára. (Ehhez kreditelismertetési űrlapon kell
kérelmet benyújtani a tanulmányok megkezdésekor, a szorgalmi időszak első hetében.)
További tanszéki információk a Magyartanár mesterszakról
Szakfelelős: Dr. habil. Bodonyi Edit, tanszékvezető egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. N. Császi Ildikó egyetemi docens (távollétében H. Varga Márta
egyetemi docens és Török Lajos egyetemi docens adnak felvilágosítást)
Web: http://www.kre.hu/nyelveszet
Információ:
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:
Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu.
Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban hangos tájékoztató
2. Intézményi elérhetőség:

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig
3. Tanszéki elérhetőség:
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.
Tel: 483-2868
E-mail: dobos.mark@kre.hu
Honlap: www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet

