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A pedagógusok  

 

iskolai végzettsége,  szakképzettsége, munkaköre  

2020/2021. tanév  
 

sorsz. végzettség szakképzettség munkakör 

1.  egyetem  tanár-informatika-fizika tanár  

2.  egyetemi 

hallgató 

tanító-matematika tanító 

3.  egyetem konduktor-tanító tanító 

4.  egyetem tanár-informatika-földrajz tanár 

5.  egyetem tanár-kémia-fizika tanár 

6.  egyetem tanító-magyar mint idegen nyelv tanító 

7.  főiskola tanár-matematika-földrajz tanár  

8.  főiskola tanító-vizuális kultúra tanító 

9.  főiskola tanár-rajz, vizuális kommunikáció tanár 

10.  főiskola tanító, szakvizsgázott pedagógus tanító 

11.  egyetem tanár-angol nyelv-orosz nyelv-

történelem 

tanár  

12.  egyetem tanító-testnevelés 

tanár-magyar és pedagógia 

tanító 

13.  főiskola tanár-történelem-angol tanár 

14.  főiskola tanító- ének-zene, 

drámapedagógus szakvizsga 

tanító 

15.  főiskola tanár-magyar nyelv és irodalom-

történelem, közoktatásvezető 

tanár 

intézményvezető 

16.  főiskola tanító-honismeret tanító 

17.  főiskola tanító-művelődésszervező tanító 

18.  egyetem konduktor-tanító tanító 

19.  főiskola tanító-rajz, 

oktatási informatikus 

tanító 

 

20.  egyetem tanár-matematika-földrajz tanár 

21.  főiskola tanár-egészségtan tanár 

22.  főiskola tanár-matematika-fizika tanár 

23.  főiskola tanító-vizuális nevelés tanító 

24.  egyetem tanár-magyar nyelv és irodalom 

magyar mint idegen nyelv 

tanár 

25.  főiskola tanító- ének-zene tanító 

26.  főiskola tanár-matematika-fizika-

informatika 

tanár 

27.  főiskola tanító-vizuális nevelés tanító 

28.  egyetem tanító-magyar nyelv és irodalom tanító 

29.  főiskola tanító-testnevelés 

tanár-angol nyelv és irodalom 

tanító 

30.  főiskola tanár-történelem-földrajz tanár 

31.  főiskola fejlesztőpedagógia-tanulási 

zavarok, pedagógia pszichológia 

fejlesztőpedagógus 

32.  főiskola tanító-informatika tanító 
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33.  egyetem tanító-testnevelés, népművelés 

pedagógia szakos bölcsész, 

közoktatásvezető 

tanító 

34.  egyetem konduktor-tanító tanító 

35.  főiskola tanító-ének-zene tanító 

36.  főiskola tanár-matematika-fizika, 

tehetségfejlesztő ped. szakvizsga 

tanár 

37.  egyetem tanár-angol nyelv és irodalom tanár 

38.  egyetem tanár-magyar nyelv és irodalom-

történelem 

tanár 

39.  egyetem okleveles pszichológus, 

tanácsadó szakpszichológus krízis 

tanácsadás specializáció 

iskolapszichológus 

40.  egyetem tanár-magyar nyelv és irodalom 

bölcsész-esztétika, magyar nyelv 

és irodalom 

tanár-magyar mint idegen nyelv 

bölcsész-magyar mint idegen 

nyelv, mentor- és vezető tanár 

tanár 

41.  főiskola tanító-honismeret tanító 

42.  egyetem tanár-testnevelés tanár 

43.  főiskola tanár-testnevelés tanár 

44.  főiskola tanító-közművelődés, közoktatási 

vezető 

tanító 

45.  főiskola tanár-testnevelés tanár 

46.  főiskola tanár-magyar nyelv és irodalom-

történelem, közoktatásvezető 

tanár 

47.  egyetem tanár-testnevelés tanár 

48.  főiskola tanító - természetismeret tanító 

49.  egyetem fejlesztőpedagógia-ének fejlesztőpedagógus 

50.  főiskola tanító-magyar nyelv és irodalom tanító 

51.  főiskola tanító-ének-zene tanító 

52.  főiskola tanár-földrajz-testnevelés, család- 

és gyermekvédelmi pedagógus 

szakvizsga 

tanár 

53.  főiskola tanár-magyar nyelv és irodalom-

ének-zene 

tanár 

54.  főiskola tanító-pedagógia tanító 

55.  egyetem tanító-magyar nyelv és irodalom tanító 

56.  egyetem konduktor-tanító tanító 

57.  főiskola tanító-testnevelés és sport tanító 

58.  főiskola tanító, ének-zene tanító 

59.  főiskola tanár-angol nyelv-magyar nyelv 

és irodalom 

tanár 

 


