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Létszám Végzettség Szak Egyéb végzettség, szakképzettség

Magyar nyelv és irodalom 1 egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár-pedagógia szakos 

középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 

szakértő, érettségi vizsgaelnök

Magyar nyelv és irodalom, német nyelv 1 egyetem, főiskola

magyar nyelv és irodalom - orosz 

nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, német szakos 

nyelvtanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Magyar nyelv és irodalom 2 egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár

szakvizsgázott pedagógus, mentortanári 

szakirány

Magyar nyelv és irodalom 1 egyetem

okleveles középiskolai magyartanár 

és okleveles középiskolai 

történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára

Angol nyelv, (magyar nyelv és irodalom) 1 egyetem

angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár

Történelem, Földrajz 1 egyetem
földrajz szakos tanár, történelem 

szakos bölcsész és tanár

Történelem, Földrajz 1 egyetem
történelem szakos bölcsész és 

tanár, földrajz szakos tanár
közoktatási vezető, érettségi elnök

Történelem 1 egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus mentortanári 

szakiránnyal

Történelem, Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek
1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, mentori, vezetőtanári 

feladatokra való felkészítés

Történelem 1 egyetem, főiskola
történelem  szakos tanár, magyar-

történelem szakos tanár

Történelem, Német nyelv 1 egyetem, főiskola

történelem - orosz szakos 

középiskolai tanár, német szakos 

nyelvtanár

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához



Biológia, Kémia, Természetismeret 1 egyetem, főiskola

kémia szakos középiskolai tanár, 

biológia-kémia szakos általános 

iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus mentortanári 

szakiránnyal, ECDL, korróziós okleveles  

szakmérnök

Angol nyelv 1 egyetem, főiskola

angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, magyar- orosz 

szakos általános iskolai tanár

Angol nyelv 1 egyetem
angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és középiskolai tanár
művelődésszervező, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Angol nyelv 1 egyetem okleveles angoltanár viselkedéselemző

Angol nyelv, spanyol nyelv 1 BA, főiskola

angol szakos nyelvtanár, 

romanisztika spanyol alapszakos 

bölcsész

Német nyelv 1 egyetem
német nyelv és irodalomszakos 

bölcsész és tanár

szakvizsgázott pedagógus, mentortanári 

szakterületen

Német nyelv 1 egyetem
okleveles német nyelv, irodalom és 

kultúra szakos bölcsész

Spanyol nyelv 1 egyetem
gyógypedagógus, logopédia 

szakirányon
(anyanyelvi tanár)

Spanyol nyelv 1 főiskola spanyol szakosnyelvtanár idegenvezető

Francia nyelv 1 egyetem,

francia nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, általános iskolai 

tanító, orosz nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, mentori - és vezető 

tanári feladatokra való felkészítés, erkölcstan 

tanítására felkészítő elméleti és módszertani 

továbbképzés

Francia nyelv, angol nyelv 1 egyetem

francia nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, okleveles 

angoltanár

Olasz nyelv, fejlesztő pdagógia 1 főiskola
olasz szakos nyelvtanár, fejlesztő 

pedagógus
szakvizsgázott pedagógus

Angol nyelv 1 egyetem
okleveles  angol nyelv és kultúra 

tanára

Matematika 1 egyetem
okleveles matematika szakos tanár, 

matematikus

általános és alkalmazott nyelvészet szakos 

előadó, pedagógiai értékelési szakértő



Matematika, Fizika, informatika 1 egyetem

matematika - fizika szakos 

középiskolai tanár, 

számítástechnika szakos 

középiskolai tanár

rendszergazda tanfolyam

Matematika, Fizika, 1 egyetem, főiskola

matematika-fizika szakos tanár 

(főiskolai), matematika szakos tanár 

(egyetemi)

érettségi vizsgaelnök

matematika, fizika érettségi
matematika-fizika szakos  egyetemi 

hallgató

Fizika, Kémia 1 egyetem
okleveles kémiatanár és okleveles 

fizikatanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 

szakértő, érettségi vizsgaelnök

Matematika, digitális kultúra 1 egyetem, főiskola

matematika szakos tanár, német 

nyelv és irodalom szakos tanár, 

okleveles informatikatanár

szakvizsgázott pedagógus (tankerület-igazgatási 

vezető és köznevelési vezető), (vizsgaelnöki 

szakértő)

Matematika, informatika 1 egyetem
okleveles matematika és okleveles 

informatika tanár

Testnevelés, Matematika 1 egyetem, főiskola

okleveles testnevelő tanár, 

gyógytestnevelő tanár,  matematika-

testnevelés szakos általános iskolai 

tanár

szakvizsgázott pedagógus, mentortanári 

szakiránnyal

Testnevelés 1 egyetem középiskolai testnevelő tanár
szakvizsgázott pedagógus testnevelő 

mentortanár

Testnevelés 1 egyetem
okleveles testnevelő tanár- 

gyógytestnevelő tanár
okleveles kommunikáció- és média szakértő

Testnevelés 1 egyetem testnevelő tanár judo szakedző

Biológia, természetismeret, etika 1 egyetem biológia szakos középiskolai tanár
az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti - és 

módszertani alapismeretei 5-8. osztályban

Biológia 1 egyetem, főiskola

okleveles biológia szakos 

tanár,biológia- testnevelés szakos 

tanár (főiskolai)

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 

érettségi vizsgaelnök, tanfelügyeleti és 

minősítési szakértő

Biológia, Testnevelés, Természetismeret 1 egyetem
okleveles biológiatanár, testnevelés 

szakos tanár
érettségi elnök



biológia, földrajz, természetismeret 1 egyetem, főiskola

okleveles középiskolai földrajz 

tanár, okleveles általános iskolai 

biológia tanár

kémia 1 egyetem biológia-kémia szakos tanár

Informatika 1 egyetem informatika szakos tanár

Filozófia 1 egyetem
filozófia szakos középiskolai tanár, 

alapszakos bölcsész és esztétika

Ének-zene 1 főiskola ének-zenetanár, karvezető

Technika, életvitel és gyakorlat 

Etika
1 főiskola, MA

háztartásökonómia-életvitel szakos 

tanár, okleveles etikatanár 

(erkölcstantanár)

szakvizsgázott pedagógus, mentori, vezetőtanári 

feladatokra való felkészítés

Vizuális kultúra 1 egyetem

okleveles festőművész , valamint 

művészeti rajz és művészettörténet 

szakos középiskolai tanár

Vizuális kultúra 1 egyetem okleveles képzőművész tanár

Iskolapszichológus 1 egyetem
okleveles pszichológus tanácsadás 

és iskolapszichológia szakirányon

Fejlesztő pedagógus 1 főiskola
gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája

Fejlesztő pedagógus 1 főiskola

gyógypedagógus, értelmileg  

akadályozottak pedagógiája, 

gyógypedagógus logopédus

Könyvtárostanár, drámapdagógia, 

magyar nyelv és irodalom, 

médiaismeret

1 egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár, 

drámapedagógus

könyvtáros

matematika 1 egyetem
matematikus, okleveles matematika 

tanár, okleveles informatika tanár

angol nyelv érettségi
angol nyelv szakos egyetemi 

hallgató

Tartósan távol levők



Biológia, Kémia 1 egyetem
biológia- kémia szakos középiskolai 

tanár
felnőttoktatási szakértő

matematika-fizika 1 egyetem
okleveles matematikatanár és 

okleveles fizikatanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatásvezető

Angol nyelv, Német nyelv 1 egyetem

angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, szakos bölcsész és 

tanár

német nyelv és irodalom

szakvizsgázott pedagógus, mentori, vezető 

tanári feladatokra való felkészítés

matematika, fizika 1 egyetem
okleveles matematikatanár, fizika 

szakos középiskolai tanár



Létszám Munkakör Végzettség Szakképzettség

1 fő iskolatitkár főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító, 

személyügyi szervező

1 fő iskolatitkár egyetem, felsőfokú szakképesítés jogász, pedagógiai- és családsegítő munkatárs

1 fő laboráns felsőfokú szakképzés felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

1 fő laboráns Bsc biológus

1 fő/0,5st rendszergazda Bsc biológus

1 fő/0,5st rendszergazda egyetem informatika szakos tanár

1 fő pedagógiai assz. felsőfokú szakképesítés pedagógiai - és családsegítő munkatárs

A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, végzettsége és szakképzettsége




