
A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSAINK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 
 

Végzetts

ég 

szintje 

Munkakör Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 

főiskola tanár informatika számítástechnika szakos tanár  

főiskola tanító/ napközis 

nevelő 

- magyar nyelv és irodalom szakkollégium  

főiskola tanár/ osztályfőnök történelem- magyar 

nyelv és irodalom 

magyar-történelem szakos tanár  

főiskola tanító / napközis 

nevelő 

magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület  

főiskola tanár/ osztályfőnök matematika - rajz matematika-rajz szakos tanár  

főiskola tanár angol - német angol-német nyelv szakos tanár  

főiskola tanár / osztályfőnök/ 

munkaközösség-

vezető 

matematika-kémia matematika-kémia szakos tanár  

főiskola tanító 

tanár 

német nyelv 

erkölcstan 

orosz szakkollégium 

német szakos tanár 

 

főiskola tanító 

tanár /ig. helyettes 

történelem technika szakkollégium  

történelem szakos tanár 

közoktatási-vezető 

egyetem tanár/ osztályfőnök / 

munkaközösség-

vezető 

testnevelés 

német nyelv 

orosz-testnevelés szakos tanár, 

némettanár 

 

egyetem tanár /ig. helyettes informatika 

kémia 

matematika-kémia szakos tanár 

számítástechnika szakos tanár 

közoktatási-vezető 

egyetem tanár angol nyelv történelem-orosz szakos tanár, 

angol szakos tanár 

 

főiskola tanító/ osztályfőnök - pedagógia és technika szakkollégium  

egyetem tanár/ osztályfőnök magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár és 

könyvtáros 

 



főiskola tanító/ osztályfőnök 

tanár 

- testnevelés műveltségi terület 

földrajz szakos tanár 

mentálhigiénés szakember 

főiskola tanító - ének szakkollégium  

főiskola tanító/ osztályfőnök / 

DÖK segítő 

pedagógus 

 

-   

főiskola tanító / napközis 

nevelő 

angol nyelv angol műveltségi terület  

egyetem tanár /igazgató biológia biológia-testnevelés szakos tanár 

gyógytestnevelő tanár 

közoktatási-vezető 

főiskola tanító /napközis 

nevelő. 

testnevelés testnevelés szakkollégium  

főiskola tanító/ osztályfőnök ének ének szakkollégium  

főiskola tanító/ osztályfőnök / 

munkaközösség-

vezető 

- népművelési szakkollégium közoktatási-vezető 

főiskola tanító - testnevelés szakkollégium  

főiskola tanító - közművelődés szakkollégium közoktatási-vezető 

egyetem tanár/ osztályfőnök  műszaki tanár 

számítástechnika szakos tanár 

technikatanár 

 

főiskola tanító/ osztályfőnök - népművelés szakkollégium  

főiskola tanár/ osztályfőnök matematika-fizika matematika-fizika szakos tanár  

főiskola tanító 

fejlesztőpedagógus 

- gyógypedagógiai asszisztens (logopédiai 

alapismeretek) 

természetismeret műveltségi terület 

 

egyetem tanár/ osztályfőnök földrajz-testnevelés földrajz-testnevelés szakos tanár  

főiskola tanító/ osztályfőnök - technika szakkollégium közoktatási-vezető 

egyetem tanár / tanulószoba-

vezető 

 

történelem történelem szakos tanár  



főiskola tanító - technika műveltségi terület  

főiskola tanító/ osztályfőnök - technika szakkollégium  

főiskola gyógypedagógus - TANAK  

főiskola gyógypedagógus - tanító (ember és társadalom műveltségi 

terület) 

 

egyetem tanító 

gyógypedagógus 

munkaközösség-

vezető 

- vizuális nevelés műv. ter. 

gyógypedagógiai szak, 

speciális pedagógia 

 

főiskola gyógypedagógus 

 

 

- gyógypedagógiai segítő munkatárs 

 

tehetségfejlesztés, 

tehetséggondozás 

egyetem gyógypedagógus - szociálpedagógus 

szociológus 

„humánmenedzsment” specializáció 

 

főiskola tanító 

tanár / 

gyógypedagógus 

- gyógypedagógiai szakkollégium 

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája 

 

főiskola tanár 

munkaközösség-vezető 

magyar 

ének 

- általános iskolai tanító 

- ének-zene tanár 

- magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

nincs 

főiskola tanító 

napközis nevelő 

testnevelés 

ének 

- általános iskolai tanító 

- tánc- és drámapedagógus 

drámapedagógiai pedagógus-

szakvizsga 

főiskola tanító matematika 

környezet 

ének 

rajz 

technika 

- általános iskolai tanító 

- szociálpolitikus 

- szakokleveles TQM szakértő 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

mesterpedagógus 

főiskola tanító 

napközis nevelő 

német 

 

- általános iskolai tanító 

- német műveltségi terület 

nincs 

főiskola tanár testnevelés 

biológia 

informatika 

- biológia-testnevelés szakos tanár 

- számítástechnika szakos tanár 

nincs 



főiskola tanító 

napközis nevelő 

magyar 

környezet 

rajz 

testnevelés 

erkölcstan 

- általános iskolai tanító nincs 

főiskola 

egyetem 

tanító 

napközis nevelő 

testnevelés 

erkölcstan 

informatika 

- általános iskolai tanító 

- pedagógia szakos bölcsész és tanár 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

főiskola tanító 

napközis nevelő 

rajz 

technika 

- általános iskolai tanító nincs 

főiskola tagintézmény-vezető 

tanító 

magyar - általános iskolai tanító 

- angol műveltségi terület 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

főiskola tanító 

munkaközösség-vezető 

magyar 

testnevelés 

- általános iskolai tanító nincs 

főiskola tanító matematika 

magyar 

környezet 

- általános iskolai tanító nincs 

főiskola tanító 

tanár 

magyar 

környezet 

erkölcstan 

angol 

- általános iskolai tanító 

- orosz szakos tanár 

- francia szakos tanár 

- angol műveltségi terület 

nincs 

főiskola tanár testnevelés 

földrajz 

természetism. 

- földrajz-testnevelés szakos tanár 

- sportedző (sportmászó szakágban) 

nincs 

főiskola tanító matematika 

környezet 

technika 

rajz 

informatika 

erkölcstan 

- általános iskolai tanító nincs 

főiskola tanár matematika 

fizika 

- matematika-fizika szakos tanár Gyermek-, ifjúság- és 

családvédelemből 

szakvizsgázott pedagógus 

 


