
Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján 2021/2022. 

 
Végzettség 
szintje Munkakör Tanított tárgyai Szakképzettségek 

Tudományos 
fokozatok, 
szakvizsgák 

1.  egyetem kollégiumi nevelőtanár nevelőtanár angol nyelv és irodalom szakos tanár   

2.  

egyetem gimnáziumi tanár német nyelv 

okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár, 
könyvtáros, történelem szakos általános iskolai tanár, 
mentorpedagógus   

3.  
egyetem általános iskolai tanár 

vizuális kultúra, 
életvitel design- és vizuálisművészet-tanár   

4.  

egyetem gimnáziumi tanár 

vizuális kultúra, rajz 
és műalkotások 
elemzése 

általános iskolai tanító, rajz szakos tanár, vizuális 
kultúra és környezetkultúra tanár   

5.  egyetem gimnáziumi tanár biológia, kémia középiskolai biológiatanár, középiskolai kémiatanár   

6.  

egyetem gimnáziumi tanár média 

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, mozgókép- 
és médiaismeret-pedagógus   

7.  

egyetem gimnáziumi tanár 
magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
latin nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

szakvizsgázott 
pedagógus 

8.  egyetem gimnáziumi tanár református hittan református lelkész, református vallástanár   

9.  főiskola kollégiumi nevelőtanár nevelőtanár református hittanoktató, református vallástanár   

10.  egyetem gimnáziumi tanár testnevelés középiskolai testnevelő tanár   

11.  

egyetem gimnáziumi tanár 
református hittan, 
német nyelv 

református hittanoktató, általános iskolai tanító, 
drámapedagógia szakpedagógus, általános iskolai 
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, 
mentálhigiénés szakember, német nyelv és irodalom 
szakos tanár, református vallástanár 

szakvizsgázott 
pedagógus 
mentálhigiénés 
szakterületen 

12.  

egyetem gimnáziumi tanár matematika 
középiskolai fizikatanár, középiskolai 
matematikatanár, ábrázoló geometria szakos tanár   

13.  

egyetem gimnáziumi tanár 
magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
református vallástanár   

14.  

egyetem tanító tanító 

általános iskolai tanító, református hitoktató, 
református vallástanár, nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógus, óvodapedagógus 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

15.  

egyetem gimnáziumi tanár fizika, kémia fizika szakos tanár, kémia szakos tanár 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

16.  egyetem gimnáziumi tanár testnevelés testnevelő tanár   

17.  doktori 
fokozat 
Phd gimnáziumi tanár történelem történelem szakos bölcsész és tanár, régész 

Történet 
tudomány 
kandidátusa;  

18.  

egyetem általános iskolai tanár 
magyar nyelv és 
irodalom, történelem 

történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár   

19.  

egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv 
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
könyvtáros 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

20.  

egyetem gimnáziumi tanár francia nyelv 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár   

21.  

egyetem gimnáziumi tanár 
magyar nyelv és 
irodalom, angol nyelv 

anglisztika alapszakos bölcsész, angol nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanár    

22.  
egyetem gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
református lelkész 

szakvizsgázott 
pedagógus 

23.  

egyetem gimnáziumi tanár 

biológia, 
természetismeret, 
német nyelv 

biológia szakos tanár, főiskolai szintű német 
nyelvtanár    

24.  

egyetem gimnáziumi tanár biológia 
okleveles biológiatanár, okleveles földrajz szakos 
tanár, mérnök-közgazdász 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

25.  

egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár, dráma- és színházpedagógus   

26.  egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv angol nyelv és irodalom szakos tanár   



27.  

főiskola általános iskolai tanár 
református hittan, 
német nyelv 

általános iskolai tanító, református hittanoktató, 
német nyelv és irodalom szakos tanár, kommunikáció 
szakos bölcsész; református vallástanár,   

28.  

egyetem gimnáziumi tanár fizika, életvitel 
villamosmérnök, mérnöktanár, fizika szakos tanár, 
elektronikus oktatás informatikai szakmérnök   

29.  egyetem gimnáziumi tanár testnevelés testnevelő tanár   

30.  

egyetem gimnáziumi tanár történelem 
történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár   

31.  egyetem általános iskolai tanár testnevelés középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár   

32.  

egyetem általános iskolai tanár 
magyar nyelv és 
irodalom 

általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel, 
drámapedagógus, okleveles magyartanár, 
pedagógiatanár 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

33.  főiskola tanító tanító általános iskolai tanító   

34.  egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár    

35.  

egyetem gimnáziumi tanár informatika 
informatika szakos tanár, matematika szakos tanár, 
főiskolai szakközgazdász, pénzügy-vállalkozási szakon   

36.  

egyetem gimnáziumi tanár német nyelv 

okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanára, 
okleveles református vallás- és nevelőtanár, okleveles 
református teológus (lelkész szakiránnyal)    

37.  

egyetem gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és 
irodalom, református 
hittan 

általános iskolai hitoktató, könyvtáros asszisztens, 
református hittanár-nevelő, okleveles magyar nyelv és 
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, 
kommunikációs szakember   

38.  egyetem gimnáziumi tanár matematika, kémia matematika szakos tanár, kémia szakos tanár abszolutórium; 

39.  

egyetem gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és 
irodalom, olasz nyelv, 
latin nyelv 

latin nyelv és irodalom szakos tanár,  magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár, olasz nyelv és kultúra tanára 

szakvizsgázott 
pedagógus 

40.  

egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv 

angol szakos nyelvtanár, történelem szakos 
középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom szakos 
tanár   

41.  

egyetem gimnáziumi tanár 
történelem, olasz 
nyelv, dráma 

romanisztika, olasz alapszakos bölcsész, olasztanár, 
történelemtanár, drámapedagógus 

szakvizsgázott 
pedagógus 

42.  

egyetem általános iskolai tanár történelem 

okleveles általános iskolai tanító, okleveles 
történelemtanár, okleveles történelem szakos 
bölcsész és középiskolai tanár  

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

43.  

főiskola általános iskolai tanár 
életvitel, testnevelés, 
környezetismeret általános iskolai tanító   

44.  

egyetem gimnáziumi tanár matematika, kémia 
kémia szakos tanár, matematika szakos tanár, 
környezetvédelmi szakmérnök  

szakvizsgázott 
pedagógus 

45.  főiskola tanító tanító általános iskolai tanító   

46.  
egyetem általános iskolai tanár fizika 

fizika szakos középiskolai tanár, kémia szakos 
középiskolai tanár 

szakvizsgázott 
pedagógus 

47.  egyetem gimnáziumi tanár matematika matematikus,matematika szakos tanár   

48.  főiskola gimnáziumi tanár néptánc táncpedagógus (néptánc)   

49.  egyetem tanító tanító általános iskolai tanító   

50.  

egyetem gimnáziumi tanár ének-zene, néptánc 

ének-zenetanár, karvezető, népi gyermekjáték, 
néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató, 
középiskolai művészeti szaktanár  

szakvizsgázott 
pedagógus 

51.  egyetem gimnáziumi tanár matematika matematika szakos tanár   

52.  

egyetem gimnáziumi tanár földrajz 

földrajz szakos tanár, rajz szakos tanár, vizuális és 
környzetkultúra tanár, földrajz szakos tanár, 
tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

53.  
főiskola kollégiumi nevelőtanár nevelőtanár autógépész üzemmérnök, autógépész mérnöktanár 

szakvizsgázott 
pedagógus 

54.  

főiskola általános iskolai tanár matematika 
matematika szakos tanár, földrajz szakos tanár, 
tehetségfejlesztő tanár 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető;  

55.  

egyetem könyvtárostanár könyvtárpedagógia 
könyvtáros, pedagógia szakos bölcsész és tanár, 
könyvtárpedagógia-tanár   

56.  

egyetem kollégiumi nevelőtanár nevelőtanár 

történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész, 
középiskolai pedagógiai tanár, pedagógia szakos 
bölcsész    



57.  

egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv 
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár   

58.  főiskola tanító tanító német nyelvi és német nemzetiségi tanító   

59.  főiskola tanító tanító általános iskolai tanító   

60.  

egyetem gimnáziumi tanár történelem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

szakvizsgázott 
pedagógus, 
közoktatási 
vezető 

61.  egyetem kollégiumi nevelőtanár nevelőtanár református vallástanár   

62.  

egyetem gimnáziumi tanár 
angol nyelv, német 
nyelv 

angol nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és 
irodalom szakos tanár   

63.  
főiskola általános iskolai tanár református hittan általános iskolai tanító, református hittanoktató 

szakvizsgázott 
pedagógus 

64.  egyetem gimnáziumi tanár biológia biológia szakos tanár, környezetvédelem szakos tanár   

65.  

egyetem gimnáziumi tanár angol nyelv 
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, orosz 
szakos tanár, történelem szakos tanár   

 

 

 

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Végzettség szintje Munkakör Szakképzettségek, végzettségek 

1. főiskola iskolatitkár magyar alapszakos bölcsész  

2. főiskola iskolatitkár főiskolai szakközgazdász, marketingkommunikáció szakon 

3. főiskola pedagógiai asszisztens pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

4. érettségi végzettség rendszergazda rendszerinformatikus 

5. érettségi végzettség laboráns vegyianyaggyártó 

6. középfokú iskolai végzettség laboráns nyomdai gépmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


