
Kedves tanárszakos Hallgató! 

Gratulálunk a sikeres felvételijéhez, és köszöntjük Egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy 

tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen 

sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék. 

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, szervezési és tudományos feladatainak az 

összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ 

elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai 

gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas 

színvonalú szolgáltatást nyújtson. 

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a 

tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen 

telefonszámon kit kereshet. 

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók 

számára, erről külön értesítést küldünk. A következőkben néhány fontos információról és a 

képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást. 

1. Fontos tudnivalók 

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó 

jogszabályok alapján az Egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói 

követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérjük, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, 

tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A 

mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről [8/2013. (I. 

30.) EMMI-rendelet] szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok 

követelményeit. 

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi 

rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és 

kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adat változtatása, pénzügyi tranzakciók). 

Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a 

hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran 

ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek a segítségére. 

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján 

https://tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_22, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) 

honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen 

tanegységeket kell teljesíteni. 

2. Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről 

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre [2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)], amely az Ön 

alapkarán történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek 

weboldalon találja. 

https://tkk.elte.hu/
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz?m=413
https://neptun.elte.hu/
https://neptun.elte.hu/
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Adategyeztetes
https://tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_22
https://www.elte.hu/content/felvettek.c3c.77?m=191


Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. 

Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség [283/2012. (X. 4.) kormányrendelet 2. § a) pontja 

szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és 

valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”] csak két 

tanári szak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével 

szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll: 

• az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból, 

• a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból, 

• a tanári felkészítés moduljából. 

A képzés során többféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni meghatározott időszakban: ezek a 

pályaszocializációs gyakorlat, a csoportos tanítási gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és 

az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat. 

3. Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai 

Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar 

(BTK), az Informatikai Kar (IK), a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), a Tanító- és 

Óvóképző Kar (TÓK) és a Természettudományi Kar (TTK), így szakmai kérdésekben és az 

osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében is e karok az illetékesek. 

A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. 

Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. A tanítási gyakorlatok, 

valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja 

természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy 

vagy több tárgyból [HKR 520. § (2); 531. § (1) b)]. A kritériumtárgy célja a középiskolában 

szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A kritériumtárgyakkal és  

-dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari 

Tanulmányi Hivatal szolgál. 

Külön felhívjuk a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi 

és Finnugor Intézete által meghirdetett, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi 

kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges 

anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 

6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának a 

honlapján talál. 

Már elsőéves hallgatóként bekapcsolódhat a Tanítsunk Magyarországért! programba, itt 

olvashat róla: https://tkk.elte.hu/tmo 

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánunk. 

Budapest, 2022. július 21. 

 Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

 az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója 
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