
A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSAINK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 

 

Ssz. Végzettség 

szintje 

Munkakör Tantárgy Szakképzettségek 

1. főiskola tanár/osztályfőnök informatika számítástechnika szakos tanár 

2. főiskola tanító/ napközis nevelő - magyar nyelv és irodalom szakkollégium 

3. főiskola tanár/ osztályfőnök történelem- magyar 

nyelv és irodalom 

magyar-történelem szakos tanár 

4. főiskola tanító / napközis nevelő magyar nyelv és 

irodalom 6. osztályig 

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

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

6. főiskola tanár/osztályfőnök angol - német angol-német nyelv szakos tanár 

7. főiskola tanár / osztályfőnök/ 

munkaközösség-vezető 

matematika-kémia matematika-kémia szakos tanár 

8. főiskola tanító 

tanár 

német nyelv 

erkölcstan felső 

tagozatban 

orosz szakkollégium 

német szakos tanár 

9. főiskola tanító 

tanár /ig. helyettes 

történelem 

technika 5. osztályig 

technika szakkollégium  

történelem szakos tanár 

közoktatási-vezető szakvizsga 

10. egyetem tanár/ osztályfőnök / 

munkaközösség-vezető 

testnevelés 

német nyelv 

orosz-testnevelés szakos tanár, 

némettanár 

11. egyetem tanár angol nyelv történelem-orosz szakos tanár, 

angol szakos tanár 

12. főiskola tanító/ osztályfőnök technika 5. osztályig pedagógia és technika szakkollégium 

13. főiskola tanító magyar nyelv és 

irodalom 6. osztályig 

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

fejlesztő pedagógus 

14. egyetem tanár/ osztályfőnök magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros 

 

15.  főiskola tanító/ osztályfőnök 

tanár 

testnevelés 6. osztályig testnevelés műveltségi terület 

földrajz szakos tanár 



mentálhigiénés szakvizsga 

16. főiskola tanító/osztályfőnök ének 5. osztályig ének szakkollégium 

17. főiskola tanító/ osztályfőnök / 

DÖK segítő pedagógus 

hon- és népismeret 5. 

évfolyamon ??? (60 órás 

képzése van) 

 

18. főiskola tanító / 

osztályfőnök/napközis 

nevelő 

angol nyelv 6. osztályig angol műveltségi terület 

19. egyetem tanár /igazgató biológia biológia-testnevelés szakos tanár 

gyógytestnevelő tanár 

közoktatási-vezető szakvizsga 

20. főiskola tanító /napközis nevelő. testnevelés 5. osztályig testnevelés szakkollégium 

21. főiskola tanító/ osztályfőnök/ 

munkaközösség vezető 

ének 5. osztályig ének szakkollégium 

22. főiskola tanító - népművelési szakkollégium 

közoktatási-vezető szakvizsga 

23. főiskola tanító testnevelés 5. osztályig testnevelés szakkollégium 

24. főiskola tanító - közművelődés szakkollégium 

közoktatási-vezető szakvizsga 

25. egyetem tanár/ osztályfőnök  műszaki tanár 

számítástechnika szakos tanár 

technikatanár 

26. főiskola tanító/ osztályfőnök - népművelés szakkollégium 

27. főiskola tanár matematika-fizika matematika-fizika szakos tanár 

28. főiskola tanító 

fejlesztőpedagógus 

természetismeret 6. 

osztályig 

gyógypedagógiai asszisztens (logopédiai alapismeretek) 

természetismeret műveltségi terület 

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

30. főiskola tanító/ osztályfőnök technika 5. osztályig technika szakkollégium 

közoktatási-vezető szakvizsga 

31. főiskola tanító/napközis nevelő angol 6. osztályig angol műveltségterület 

32. egyetem tanár / tanulószoba-

vezető 

történelem történelem szakos tanár 



33. főiskola tanító/igazgató helyettes - technika műveltségi terület 

34. főiskola tanító technika 5. osztályig technika szakkollégium 

35. főiskola gyógypedagógus - TANAK 

36. egyetem tanító 

gyógypedagógus 

munkaközösség-vezető 

- vizuális nevelés műv. ter. 

gyógypedagógiai szak, 

speciális pedagógia 

37. főiskola gyógypedagógus 

 

 

- gyógypedagógiai segítő munkatárs 

tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szakvizsga 

38. egyetem gyógypedagógus - szociálpedagógus 

szociológus 

„humánmenedzsment” specializáció 

39. főiskola tanító 

tanár / gyógypedagógus 

- gyógypedagógiai szakkollégium 

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája 

40. főiskola tanár/osztályfőnök 

munkaközösség-vezető 

magyar 

ének 

általános iskolai tanító 

ének-zene tanár 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

41. főiskola tanító 

napközis nevelő 

rajz 5. osztályig általános iskolai tanító 

tánc- és drámapedagógus 

rajz szakkollégium 

drámapedagógiai szakvizsga 

 

42. főiskola tanító/osztályfőnök rajz 5. osztályig általános iskolai tanító 

rajz szakkollégium 

szociálpolitikus 

szakokleveles TQM szakértő 

közoktatási-vezető szakvizsga 

mesterpedagógus 

43. főiskola tanító/munkaközösség 

vezető/napközis nevelő 

német 6. osztályig 

 

általános iskolai tanító 

német műveltségi terület 

44. főiskola tanár/osztályfőnök testnevelés biológia-testnevelés szakos tanár 



biológia 

informatika 

számítástechnika szakos tanár 

45. főiskola tanító 

napközis nevelő 

 általános iskolai tanító 

ének szakkollégium 

 

46. főiskola 

egyetem 

tanító 

napközis nevelő 

rajz 5. osztályig általános iskolai tanító 

rajz szakkollégium 

pedagógia szakos bölcsész és tanár 

közoktatás vezető szakvizsga 

47. főiskola tanító 

napközis nevelő 

 általános iskolai tanító 

48. főiskola tagintézmény-vezető 

tanító 

angol 6. osztályig általános iskolai tanító 

angol műveltségi terület 

közoktatás vezető szakvizsga 

49. főiskola tanító/osztályfőnök testnevelés 5. osztályig általános iskolai tanító 

testnevelés szakkollégium 

50. főiskola tanító/ osztályfőnök  általános iskolai tanító 

51. főiskola tanító/ osztályfőnök 

tanár 

erkölcstan 8. osztályig 

angol 6. osztályig 

általános iskolai tanító 

orosz szakos tanár 

francia szakos tanár 

angol műveltségi terület 

52. főiskola tanár/ osztályfőnök testnevelés 

földrajz 

természetismeret 

földrajz-testnevelés szakos tanár 

sportedző (sportmászó szakágban) 

53. főiskola tanító könyvtáros 10 órában általános iskolai tanító 

54. főiskola tanár/ osztályfőnök matematika 

fizika 

matematika-fizika szakos tanár 

gyermek-, ifjúság- és családvédelemből szakvizsga 

55. egyetem Zongoratanár zongora, korrepetíció Zeneelmélet-, szolfézs-, ált. isk. ének-zenetanár és 

karvezető 

Zongoratanár, kamaraművész 

Okleveles ének-zene tanár 

56. egyetem Zongoratanár zongora, korrepetíció Okleveles zongoratanár 



57. főiskola Zenetanár trombita, kürt, furulya, 

kamarazene 

Trombitatanár, kamaraművész 

58. egyetem Hegedűtanár hegedű, kamarazene Hegedűművész,- tanár 

59. főiskola Szolfézstanár szolfézs Zeneiskolai fagott, - szolfézs - és általános iskolai 

énektanár 

60. főiskola Zongoratanár zongora, korrepetíció Alsófokú zongora-, szolfézs- és általános iskolai 

énektanár 

61. főiskola Szolfézs tanár szolfézs, kórus Hárfa – tanár és kamaraművész,általános iskolai ének-, 

zeneiskolai szolfézstanár 

62. főiskola Zenetanár furulya, trombita, tenor, 

szolfézs, kamarazene 

Kürttanár, kamaraművész 

63. főiskola Intézményegység vezető-

helyettes 

szolfézs Magyar – ének - zene szakos általános iskolai tanár 

, Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

64. egyetem Zongoratanár zongora, korrepetíció Okleveles zeneművész-tanár (okleveles zongoraművész) 

65. egyetem Klarinét tanár furulya, klarinét, 

kamarazene 

Okleveles klarinétművész-tanár 

66. főiskola Fuvolatanár furulya, fuvola, 

kamarazene 

Fuvolatanár, kamaraművész 

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

67. egyetem Gordonka tanár gordonka, kamarazene Okleveles gordonka tanár 

68. főiskola Zenetanár trombita, tenor, kürt, 

furulya, kamarazene 

Zeneiskolai kürt-, szolfézs és általános iskolai énektanár 

69. főiskola Intézményegység-vezető ütő, kamarazene Zeneiskolai ütőhangszeres tanár 

Zeneiskolai szolfézstanár 

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

70. főiskola Ütő tanár ütő Klasszikus ütőhangszeres előadóművész 

 


