
 
 
 

 Munkakör Tanított tantárgy Iskolai végzettség Oklevélben megjelölt 
képesítés 

1. idegen-nyelv tanár angol nyelv főiskola angol nyelvtanár 
 

2. középiskolai tanár matematika egyetem mesterfokozatú 
matematikatanár 

3. középiskola tanár matematika főiskola matematika-testnevelés 
szakos tanár 

4. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem 
 
 

magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár, 
 

5. középiskolai tanár informatika főiskola Okleveles mérnöktanár 
(mérnök informatikus) 

6. középiskolai tanár történelem egyetem 
 

történelem szakos tanár, 
 

7. középiskolai tanár matematika-fizika, 
informatika 

egyetem matematikatanár, 
fizikatanár, informatika 
tanár 

8. középiskolai tanár történelem egyetem történelem szakos 
bölcsész és tanár 

9. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

10. középiskolai tanár kémiatanár egyetem 
főiskola 

okleveles kémiatanár, 
matematikatanár 

11. középiskolai tanár biológia-földrajz, 
informatika 

főiskola biológia-földrajz szakos 
tanár, számítógép 
kezelő 

12. középiskolai tanár matematika-fizika főiskola matematika-fizika 
szakos tanár 

13. középiskolai tanár történelem-földrajz egyetem okleveles 
történelemtanár, 
földrajz tanár 

14. középiskolai tanár matematika-földrajz egyetem matematika-földrajz 
szakos középiskolai 
tanár 

15. középiskolai tanár angol nyelv egyetem általános és alkalmazott 
nyelvészet szakos 
bölcsész 

16. középiskolai tanár kémia tanár egyetem kémia szakos tanár 

17. középiskolai tanár szociálpedagógus főiskola szociálpedagógus, 
család-,gyermek-és 
ifjúságvédelem 
specializáció 

18. középiskolai tanár matematika-fizika egyetem matematika-fizika 
szakos tanár 

19. középiskolai tanár magyartanár egyetem okleveles magyartanár 

20. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom, történelem 
szakos tanár 

21. középiskolai tanár történelem egyetem történelem szakos tanár 



 
 
 

22. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom 

23. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom 

24. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom 

25. középiskolai tanár biológia egyetem biológia szakos tanár 

26. középiskolai tanár német nyelv egyetem német nyelv és irodalom 

27. középiskolai tanár biológia, kémia egyetem biológia-kémia szakos 
tanár 

28. középiskolai tanár biológia egyetem biológia-testnevelés 
szakos tanár 

29. középiskolai tanár matematika, fizika egyetem matematika-fizika 
szakos tanár 

30. középiskolai tanár biológia, földrajz egyetem biológia-földrajz szakos 
tanár 

31. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

32. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

33. középiskolai tanár történelem, földrajz egyetem földrajz-történelem 
szakos tanár 

34. 
 

középiskolai tanár informatika egyetem okleveles mérnöktanár 

35. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

36. középiskolai tanár történelem egyetem történelem szakos 
bölcsész és középiskolai 
tanár 

37. középiskolai tanár matematika, fizaka egyetem okleveles 
matematikatanár és 
okleveles fizikatanár 

38. középiskolai tanár biológia, magyar 
nyelv és irodalom 

egyetem biológia szakos tanár, 
magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

39. középiskolai tanár angol nyelv egyetem okleveles angoltanár, 
inkluzív nevelés tanára 

40. középiskolai tanár informatika egyetem okleveles 
informatikatanár 

41. középiskolai tanár fizika egyetem fizika szakos tanár 

42. középiskolai tanár fizika, matematika egyetem matematika szakos 
tanár, fizika szakos tanár 

43. középiskolai tanár matematika egyetem okleveles középiskolai 
matematikatanár 

44. középiskolai tanár történelem egyetem történelem szakos 
bölcsész és középiskolai 
tanár 

45. középiskolai tanár történelem, földrajz egyetem földrajz-történelem 
szakos középiskolai 
tanár 



 
 
 

46. középiskolai tanár angol nyelv egyetem okleveles angoltanár 

47. középiskolai tanár földrajz egyetem földrajz szakos tanár 

48. középiskolai tanár angol nyelv egyetem angol nyelv és irodalom 

49. középiskolai tanár angol nyelv egyetem okleveles angoltanár 

50. középiskolai tanár angol nyelv egyetem okleveles angoltanár 

51. középiskolai tanár informatika egyetem okleveles 
informatikatanár 

52. középiskolai tanár matematika egyetem okleveles matematika 
szakos tanár 

53. középiskolai tanár angol nyelv egyetem angol szakos nyelvtanár 

54. középiskolai tanár földrajz egyetem okleveles földrajztanár 

55. középiskolai tanár magyar nyelv és 
irodalom 

egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

56. középiskolai tanár informatika egyetem okleveles 
informatikatanár 

57. középiskolai tanár angol nyelv egyetem angol nyelv és irodalom 
szakos bölcsész és tanár 

58. középiskolai tanár hittan egyetem református vallástanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nevelő és oktató munkát segítők 

 Munkakör Tanított tantárgy Iskolai végzettség Oklevélben megjelölt 
képesítés 

1. Irodavezető               - egyetem mesterfokozatú inkluzív 
nevelés tanára 

2. Iskolatitkár               - szakképesítés irodavezető 

3. Iskolatitkár               - érettségi érettségi 

4. Iskolatitkár               - érettségi érettségi 

5. Iskolatitkár               - érettségi érettségi 

 


