
Munkakör Szakképzettségek, végzettségek Pedagógus szakvizsgák

1
intézményvezető-helyettes, 

középiskolai tanár 

kémia szakos tanár; 

környezetvédelem szakos tanár

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető

2 középiskolai tanár 
francia szakos nyelvtanár,  angol 

nyelv és irodalom szakos tanár 

3 iskolapszichológus 
pszichológus, általános iskolai 

tanító

szakvizsgázott 

pszichológus tanácsadó 

szakpszichológus 

krízistanácsadási 

specializációval

4 középiskolai tanár történelem szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus 

vizsgaelnöki szakértő

5 középiskolai tanár 
matematika és informatika szakos 

tanár

6 középiskolai tanár matematika és fizika szakos tanár

7 fejlesztő pedagógus 

földrajz szakos tanár,  

szociálpedagógus,  pszichológus, 

fejlesztőpedagógus

8 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár

9 tanító 
általános iskolai tanító orosz nyelv 

szakkollégiumi képzéssel

10 középiskolai tanár olasz nyelv és irodalom szakos tanár

11 középiskolai tanár 

német nyelv és irodalom szakos 

tanár, angol nyelv és irodalom 

szakos tanár

12 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, értelmileg 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár és terapeuta; angol nyelv és 

irodalom szakos tanár

13 tanító általános iskolai tanító

14 általános iskolai tanár földrajz és technika szakos tanár

15 gyógypedagógus 
gyógypedagógus, szurdopedagógia 

szakos tanár; oligofrénpedagógus

16 tanító általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen

17 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár

18 általános iskolai tanár testnevelés-rekreáció szakos tanár

19 középiskolai tanár 
biológia szakos; katolikus hittanár,  

erkölcstan- és etikatanár

Pedagógusok



20 tanító 
általános iskolai tanító,  református 

hittanoktató

21 középiskolai tanár 
rajz szakos tanár, vizuális 

nevelőtanár

22 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, értelmileg 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon

23 szociálpedagógus 

szociálpedagógus;  gyermek- és 

ifjúsági felügyelő; okleveles 

szociális munkás

szakvizsgázott pedagógus 

szociálpedagógus

24 általános iskolai tanár 
történelem szakos tanár,  

drámapedagógus

25 tanító általános iskolai tanító

szakvizsgázott pedagógus 

fejlesztő, differenciáló 

pedagógia

26 középiskolai tanár matematika szakos tanár

27 általános iskolai tanár
általános iskolai tanító angol 

műveltségi területen

28 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár

29 tanító 
általános iskolai tanító német idegen 

nyelvi műveltségi területen

30

intézményvezető 

mesterpedagógus   

középiskolai tanár 

biológia és földrajztanár

szakvizsgázott pedagógus 

pedagógiai értékelési 

szakértő; szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető;

32 általános iskolai tanár 
orosz szakos tanár,  angol nyelv és 

irodalom szakos tanár

33 középiskolai tanár 
matematika,  kémia és informatika 

szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus 

szakvizsga vizsgaelnöki 

szakértő

34 általános iskolai tanár 
angol nyelv és irodalom és orosz 

nyelv és irodalom szakos tanár

35 tanító 
általános iskolai tanító szlovák 

szakkollégiumi képzéssel

szakvizsgázott pedagógus 

differenciáló és fejlesztő 

pedagógia

36 általános iskolai tanár nevelőtanár, 

37
intézményvezető-helyettes 

középiskolai tanár

informatika, számítéstechnika 

szakos tanár és  értékelés-mérés 

tanára

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető; szakvizsgázott 

pedagógus mérés-

értékelés



38 középiskolai tanár biológia és földrajz szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus 

biológia szakon

39 általános iskolai tanár testnevelő tanár

40 általános iskolai tanár angol és francia szakos tanár

41 általános iskolai tanár matematika és fizikatanár

42 gyógypedagógus 

gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon

43 középiskolai tanár matematika és fizikatanár

44 középiskolai tanár ének-zene tanár, karvezető

45 általános iskolai tanár
általános iskolai tanító angol nyelv 

műveltségi terület

46 általános iskolai tanár matematika és ének-zene tanár

47 tanító 

általános iskolai tanító 

természetismeret műveltségi 

területen

48 általános iskolai tanár magyar és történelem tanár

49 középiskolai tanár testnevelő tanár,  gyógytestnevelő
szakvizsgázott pedagógus 

mozgásfejlesztés

50 általános iskolai tanár 
testnevelő tanár,  gyógytestnevelő és 

orosz szakos tanár

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető

51 gyógypedagógus 

gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon, francia szakos tanár

52
intézményvezető-helyettes 

gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon és látássérültek 

pedagógiája szakos tanár

53 tanító

általános iskolai tanító rajz 

szakkollégiumi képzéssel, 

drámapedagógus

54 gyógypedagógus 

gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon, szociálpedagógus

55 középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, skandinavisztika szakos 

bölcsész, magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész

56 tanító 

általános iskolai tanító népművelés 

szakkollégiumi képzéssel, 

nevelőtanár

57 tanító 
általános iskolai tanító orosz nyelv 

szakkollégiumi képzéssel

58 tanító, általános iskolai tanár
általános iskolai tanító informatika 

műveltségi területen



59 középiskolai tanár 
német nyelv és irodalom szakos 

tanár

60 középiskolai tanár 

angol nyelv és irodalom szakos 

tanár, magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár

61 középiskolai tanár  történelem és magyar szakos tanár

62 általános iskolai tanár földrajz és testnevelő tanár

63 tanító 

általános iskolai tanító rajz 

szakkollégiumi képzéssel, biológia 

szakos tanár

64 gyógypedagógus

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon

65 tanító 
általános iskolai tanító könyvtár 

szakkollégiumi képzéssel

66 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon, szociálpedagógus, Az 

inkluzív nevelés tanára, 

pedagógiatanár, 

67 általános iskolai tanár 
testnevelő tanár, gyógytestnevelő 

tanár

68
intézményvezető-helyettes 

tanító 

általános iskolai tanító rajz 

szakkollégiumi képzéssel és 

könyvtár szakkollégiumi képzéssel

69 tanító konduktor-tanító

70 középiskolai tanár
fizika és technika szakos tanár, 

műszaki szakoktató

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető

71 középiskolai tanár
informatika szakos tanár, 

programtervező matematikus

73 középiskolai tanár olasz nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító

74 tanító jazzének előadóművész, tanár 

75 középiskolai tanár 
angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár

76 középiskolai tanár
angol szakos tanár, általános iskolai 

tanító

77 általános iskolai tanár biológia ás földrajz szakos tanár

78 gyógypedagógus 

pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

gyógypedagógiai oligofrén szakos 

tanár, gyógypedagógus, autizmus 

spektrum zavarok pedagógiája 

szakirány

79 középiskolai tanár 

történelemtanár, orosz szakos tanár, 

ember és társadalom 

műveltségterületi tanár

80 középiskolai tanár angol és magyar szakos tanár



81 középiskolai tanár 
magyartanár,  néprajz szakos 

bölcsész, drámapedagógus

szakvizsgázott pedagógus 

mérés-értékelés

82 középiskolai tanár magyar és orosz szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus 

tanügyigazgatási szakértői 

területen; szakvizsgázott 

pedagógus tankerület-

igazgatási vezető és 

köznevelési vezető;

83 tanító 
általános iskolai tanító matematika 

szakkollégiumi képzéssel

84 középiskolai tanár 
matematika, fizika és informatika 

szakos tanár

85 tanító ének-zene-, népzenetanár

86 gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár

87 középiskolai tanár 

 testnevelő tanár, általános iskolai 

tanító testnevelés szakkollégiumi és 

népművelés szakkollégiumi 

képzéssel 

szakvizsgázott pedagógus 

mentálhigiénés

88 középiskolai tanár matematikaés fizika szakos tanár

89
logopédus          

mesterpedagógus

gyógypedagógus logopédia 

szakirányon, gyógypedagógus, 

hallássérültek pedagógiája 

szakirányon

szakvizsgázott pedagógus

90 középiskolai tanár 
kémia szakos tanár, pedagógiatanár, 

általános iskolai tanító


