
 

   
 
 
 
 

  

Sorszám 
Pedagógus 

munkakör 

Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Tanított tárgyai 

1. gimnáziumi tanár egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár 
angol, önismeret, 

tanulásmódszertan 

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

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

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

5. idegennyelvtanár főiskola angol nyelvtanár angol nyelv 

6. gimnáziumi tanár egyetem 
angol szakos nyelvtanár, filozófia 

szakos bölcsész és középiskolai tanár 
angol nyelv 

7. gimnáziumi tanár egyetem angol szakos nyelvtanár angol nyelv 

8. idegennyelvtanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, magyar-angol 

szakos általános iskolai tanár 

angol nyelv 

9. idegennyelvtanár egyetem 

orosz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, orosz-angol 

szakos általános iskolai tanár 

angol nyelv 

10. 
idegen nyelvi 

lektor 
egyetem 

akkreditált iskolai rendszerű 

felsőfokú szakképesítés 
angol nyelv 

11. gimnáziumi tanár egyetem 
biológia- kémia szakos középiskolai 

tanár, pedagógia szakos előadó 

biológia és egészségtan, 

kémia, természetismeret, 

tanulásmódszertan 

12. gimnáziumi tanár egyetem biológia-kémia szakos tanár biológia és egészségtan, kémia 

13. gimnáziumi tanár 

doktori 

fokozat, 

PHD 

biológia- kémia szakos középiskolai 

tanár, akadémiai köztestületi tag 
biológia és egészségtan, kémia 

14. könyvtáros tanár egyetem informatika-könyvtáros etika és erkölcstan 

15. gimnáziumi tanár egyetem informatika szakos tanár informatika 

16. gimnáziumi tanár egyetem 
számítástechnika tanár, matematika-

fizika szakos általános iskolai tanár 
informatika, fizika 

17. gimnáziumi tanár egyetem 
kémia szakos tanár, 

humánökológia 

kémia, életvitel és gyakorlat, 

tanulásmódszertan 

18. gimnáziumi tanár egyetem 
kulturális antropológia-magyar nyelv 

és irodalom szakos bölcsész és tanár 
magyar nyelv és irodalom 

19. gimnáziumi tanár egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 

magyar nyelv és irodalom, 

önismeret 

 

20. 

 

gimnáziumi tanár 

 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, angol nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

gyakorlatvezető mentor tanári 

szakterületen 

 

magyar nyelv és irodalom 

21. gimnáziumi tanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, magyar-ének-

zene szakos általános iskolai tanár 

magyar nyelv és irodalom, 

ének-zene, művészetek 

22. gimnáziumi tanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, közművelődési és 

népművelési előadó 

magyar nyelv és irodalom 



23. 

 

intézményvezető-

helyettes 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom-

történelem szakos középiskolai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

magyar nyelv és irodalom, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

önismeret 

 

24. 

 

gimnáziumi tanár 

 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom-

történelem szakos tanár 

magyar nyelv és irodalom, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

humánismeret, önismeret 

25. 
intézményvezető-

helyettes 
egyetem 

matematika-fizika szakos 

középiskolai tanár, informatika 

szakos tanár, közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 

matematika, fizika 

26. gimnáziumi tanár egyetem 
matematika-fizika szakos 

középiskolai tanár 
matematika, fizika 

27. gimnáziumi tanár egyetem 
matematika-fizika szakos 

középiskolai tanár 
matematika, fizika 

28. gimnáziumi tanár egyetem 
matematika-fizika szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 
matematika, fizika 

29. gimnáziumi tanár egyetem 
matematika-informatika szakos 

tanár 
matematika, informatika 

30. gimnáziumi tanár egyetem 
matematika szakos középiskolai 

tanár, fizikatanár 

matematika, fizika, 

önismeret 

31. gimnáziumi tanár egyetem német nyelvtanár német nyelv 

32. gimnáziumi tanár egyetem 

német szakos tanár, szakvizsgázott 

pedagógus gyakorlatvezető mentor 

tanári szakterületen 

német nyelv 

33. gimnáziumi tanár egyetem némettanár német nyelv 

34. gimnáziumi tanár egyetem némettanár német nyelv 

35. gimnáziumi tanár egyetem 
olasz nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 
olasz nyelv 

36. gimnáziumi tanár egyetem 

olasz nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, szakvizsgázott 

pedagógus vezető tanári szakirányú 

továbbképzési szakon 

olasz nyelv 

37. gimnáziumi tanár egyetem testnevelő tanár testnevelés és sport 

38. gimnáziumi tanár egyetem testnevelő tanár testnevelés és sport 

39. gimnáziumi tanár egyetem 
testnevelés szakos középiskolai 

tanár, matematikatanár 

testnevelés és sport, 

matematika 

40. gimnáziumi tanár egyetem 
testnevelés szakos tanár, 

földrajztanár 
testnevelés és sport 

41. testnevelő főiskola röplabda szakedző testnevelés és sport 

42. gimnáziumi tanár egyetem 
történelem szakos bölcsész és tanár, 

filozófia szakos bölcsész és tanár 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika 

és erkölcstan, 

tanulásmódszertan 

43. gimnáziumi tanár egyetem 
történelem-földrajz szakos 

középiskola tanár 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

földrajz 

44. intézményvezető egyetem 

történelem-földrajz szakos 

középiskola tanár, közoktatási 

szakvizsga, tehetségfejlesztő 

szakértő 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

földrajz 



45. gimnáziumi tanár   egyetem 

történelem szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

gyakorlatvezető mentor tanári 

szakterületen 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

46. tanár főiskola 
vizuális és környezetkultúra tanár, 

földrajz-rajz szakos tanár 

rajz és vizuális kultúra, 

mozgókép és médiaismeret, 

művészetek 


