
Végzettség

Érettségi / Főiskola / 

Egyetem / egyéb

1. tanító Főiskola általános iskolai tanító

2.  tanár Főiskola biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

3. tanító Főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

4.  tanár Egyetem okleveles angol nyelvtanár

5.  tanár Főiskola angol-német szakos tanár

Főiskola ének-zene szakos tanár, karvezető

Egyetem okleveles ének-zene tanár

7.  tanár Főiskola történelem - angol szakos tanár

8. tanító Főiskola általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

9.  tanár Főiskola általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

10.  tanár Főiskola általános iskolai angol nyelvoktató tanító;                                                                angol szakos nyelvtanár

11. tanító Főiskola általános iskolai tanító; testnevelés és népművelődés szakkollégiumi képzés

12. tanító Főiskola általános iskolai tanító

13.  tanár Főiskola román - testnevelés szakos általános iskolai tanár

Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus mozgókép- és médiakultúra területen

15.  tanár Főiskola biológia- technika szakos tanár általános iskolai tanár

Főiskola magyar - történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

17.  tanár Főiskola földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

18.  tanár Főiskola angol-német  szakos tanár

Főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár

Egyetem okleveles olasz szakos középiskolai tanár

20.  tanár Főiskola magyar -történelem szakos általános iskolai tanár

Főiskola magyar- történelem szakos tanár                                                                  

Egyetem okleveles történelemtanár

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Főiskola technika- biológia szakos általános iskolai tanár

Egyetem okleveles technikatanár

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus múzeumpedagógia szakterületen

23. tanító Főiskola általános iskolai tanító

továbbképzés  felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására

Főiskola biológia -technika szakos általános iskolai tanár

26.  tanár Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár;                                                            történelem szakos tanár és művelődésszervező

Főiskola matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár

szakvizsga közoktatási vezető

28.  tanár Főiskola német szakos nyelvtanár

29. tanító Főiskola
nevelőtanár;  

általános iskolai tanító

Főiskola matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, katolikus tanár

Egyetem matematika szakos tanár 

31.  tanár Főiskola magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos általános iskolai tanár

Főiskola általános iskolai és angol nyelv oktatására  képesített tanító

szakvizsga közoktatási vezető

33.  tanár Főiskola
számítástechnika szakos tanár;                                                                             matematika -testnevelés szakos általános iskolai 

tanár

Főiskola
 biológia-egészségtan tanár;  

 földrajz szakos tanár                                                                                

szakvizsga
A preventív differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei - 

differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek

szakvizsgára épülő 

szakképzettség
fejlesztő pedagógus

Főiskola magyar-ének szakos általános iskolai tanár

Egyetem okleveles ének-zene tanár és okleveles tanulási-és pályatanácsadási tanár

Pedagógusok

 tanár

32.

intézményvezető

tanító

34.

35. tanár

intézményvezető-

helyettes

 tanár

 tanár

 tanár

 tanár

 tanár

30.

Munkakör
Oklevél szerinti szakképesítés 

(oklevéllel igazolt szakképesítések felsorolása iskolai végzettség szerinti bontásban)

14.

6. tanár

Ssz.

25.  tanár

27.

Főiskola biológia testnevelés szakos általános iskolai tanár;                                     általános iskolai gyógytestnevelő  tanár

 tanár

16.

19.

21.

22.

24.



36. tanár Főiskola biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

37.
intézményvezető-

helyettes
Főiskola matematika- fizika szakos általános iskolai tanár

38. könyvtárostanár Főiskola könyvtáros és történelem szakos tanár

Főiskola biológia - földrajz szakos általános iskolati tanár

szakvizsga
A preventív differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei - 

differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek

Főiskola
 testnevelő tanár és rekreáció- szervező; 

 úszás sportedző 

Egyetem gyógytestnevelő tanár

Főiskola általános iskolai tanító

szakvizsga közoktatási vezető

42. tanító Főiskola tanító magyar nyelv és irodalom múveltség területen

43. tanító Főiskola általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen 

44. tanár Főiskola magyar - német szakos tanár

45. tanító Főiskola általános iskolai tanító

46. tanító Főiskola általános iskolai tanító

Főiskola
biológia -technika szakos általános iskolai tanár

továbbképzés  felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására

Egyetem biológia szakos középiskolai tanár

Főiskola
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal;   

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Egyetem  magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsga  szakvizsgázott pedagógus az 5-12 éves gyermekek részképesség-problémáiról tanítóknak területen

49. tanár Egyetem okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Főiskola matematika-rajz szakos általános iskolai tanár

Egyetem okleveles- és környezetkultúra szakos tanár

51. tanár Főiskola matematika -földrajz szakos tanár

52. tanító Főiskola
nevelőtanár;  

általános iskolai tanító

53. tanár Főiskola testnevelés-rekreáció szakos tanár

54. tanító Főiskola általános iskolai tanító   könyvtár szakkollégiummal

55. tanár Főiskola földrajz-testnevelés szakos tanár

Főiskola könyvtáros és történelem szakos tanár

Egyetem okleveles könyvtárpedagógia-tanár

57. tanító Főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkolégiummal

58. tanár Főiskola
táncpedagógus-gyermektáncoktató; 

matematika- földrajz szakos általános iskolai tanár

Főiskola
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiummal

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő pedagógia területen

Főiskola általános iskolai tanító                                                                              

szakvizsga szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

61. tanító Főiskola általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégiummal

62. iskolapszichológus Egyetem okleveles iskolapszichológus (tanácsadás- és iskolapszichológia)

63.
intézményvezető-

helyettes
Főiskola általános iskolai tanító angol nyelvi szakkollégiumi képzéssel

64. tanár Főiskola
angol szakos nyelvtanár; 

 magyar - orosz szakos általános iskolai tanár

65. tanár Főiskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár;                     számítástechnika szakos általános iskolai tanár

66. tanító Főiskola általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

Főiskola orosz- testnevelés szakos általános iskolai tanár

Egyetem német szakos középiskolai tanár

68. tanár Főiskola matematika- kémia szakos általános iskolai tanár

69. tanító Főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel 

70. tanár Főiskola
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár;                                                                                           

matematika - technika szakos általános iskolai tanár

Végzettség
Érettségi / Főiskola / 

Egyetem / egyéb

Főiskola katolikus hittanár

szaktanfolyam információ, kommunikáció és technikai koordinátor

segédelemző programozó

72. pedagógiai asszisztens Főiskola német nemzetiségi - történelem szakos tanár

tanító

tanító

tanító

tanító

tanár / könyvtárostanár

59.

60.

48.

56.

40.

41.

Oklevél szerinti szakképesítés 

(oklevéllel igazolt szakképesítések felsorolása iskolai végzettség szerinti bontásban)

47.

39. tanár

tanár

tanár

71. rendszergazda

67.

50. tanár

tanár

Nevelő és oktató munkát segítők

Ssz. Munkakör



Főiskola
angol szakos tanár és művelődésszervező

Egyetem
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

74. pedagógiai asszisztens Főiskola
óvodapedagógus

75. iskolatitkár Főiskola
munkaügy és társadalombiztosítási szakember

76. rendszergazda Főiskola
számítástechnika szakos általános iskolai tanár

73. iskolatitkár


