
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Cím, 

tudományos 

fokozat, díj

Szakvizsga Végzettség Szakképzettség
Tanított 

tantárgy(ak)

Egyéb megbízása,

feladatai

1.
szakvizsgázott 

mentortanár
egyetem

magyar nyelv és 

irodalom, 

szociológia

magyar nyelv és 

irodalom
osztályfőnök

2. egyetem
magyar-orosz-német 

nyelv és irodalom

magyar nyelv és 

irodalom, 

német nyelv

munkaközösség-

vezető

3.
szakvizsgázott 

közoktatás vezető
egyetem

magyar nyelv és 

irodalom, angol 

nyelv és irodalom

magyar nyelv és 

irodalom

osztályfőnök

igazgatóhelyettes

4. egyetem

magyar nyelv és 

irodalom, angol 

nyelv és irodalom

magyar nyelv és 

irodalom, 

angol nyelv

osztályfőnök

5. egyetem

magyar nyelv és 

irodalom, angol 

nyelv és irodalom

magyar nyelv és 

irodalom, 

angol nyelv

6.

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem

magyar nyelv és 

irodalom,

latin nyelv

magyar nyelv és 

irodalom,

latin nyelv

7. egyetem
magyar nyelv és 

irodalom, történelem

magyar nyelv és 

irodalom,

történelem

osztályfőnök

8.

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem
magyar nyelv és 

irodalom, történelem

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem

munkaközösség-

vezető

9. egyetem
magyar nyelv és 

irodalom, történelem

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem,

állampolgári 

ismeretek

osztályfőnök
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10. egyetem

történelem, filozófia, 

francia nyelv és 

irodalom,ember és 

társadalom 

múveltségterület

történelem,

etika, erkölcstan
osztályfőnök

11. egyetem
történelem, 

ének-zene

történelem,

ének-zene

énekkar vezető,

osztályfőnök

12.
szakvizsgázott 

mentortanár
egyetem

angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv osztályfőnök

13. egyetem
angol-francia nyelv 

és irodalom

angol nyelv,

francia nyelv
osztályfőnök

14. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv osztályfőnök

15. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv osztályfőnök

16. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv osztályfőnök

17. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős

18. tanácsos

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv 

munkaközösség-

vezető

szaktanácsadó

19. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv 

20. egyetem
angol nyelv és 

irodalom
angol nyelv 

21. egyetem
angol-német nyelv 

és irodalom

angol nyelv,

orosz nyelv

22. egyetem
német nyelv és 

irodalom
német nyelv

23. egyetem
német nyelv és 

irodalom
német nyelv 

IDB patronáló tanár

osztályfőnök
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24. egyetem

német nyelv és 

irodalom, 

közgazdász

német nyelv,  

foglalkoztatás

közösségi szolgálat

koordinátor

25. egyetem
magyar-német nyelv 

és irodalom
német nyelv 

26. egyetem
német nyelv és 

irodalom
német nyelv osztályfőnök

27. tanácsos egyetem
német nyelv és 

irodalom
német nyelv 

munkaközösség-

vezető

28. egyetem
kémia, biológia, 

informatika

biológia, digitális 

kultúra

komplex természet-

tudomány

29. egyetem matematika-kémia matematika, kémia szakértő

30.
szakvizsgázott 

közoktatás vezető
egyetem kémia, biológia kémia, biológia osztályfőnök

31.

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem
kémia, fizika, 

informatika

kémia, fizika, 

digitális kultúra, 

komplex 

természettudomány

32.

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem biológia, földrajz
biológia,

földrajz

33. egyetem földrajz

 földrajz

komplex természet-

tudomány, életvitel 

és gyakorlat

34. egyetem matematika, biológia
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35. tanácsos

szakvizsgázott 

közoktatás vezető

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem
matematika, 

technika
matematika

igazgató

mesterpedagógus

36.

a pedagógiai 

mérés értékelés 

szakvizsgázott 

pedagógusa

egyetem
matematika, fizika, 

informatika
matematika

igazgatóhelyettes,

osztályfőnök

37. egyetem
matematika-fizika-

ábrázoló gemoetria
matmatika, fizika osztályfőnök

38. tanácsos
szakvizsgázott 

közoktatás vezető
egyetem

matematika,fizika, 

ábrázoló geometria, 

informatika

matematika,

fizika

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető

39.
szakvizsgázott 

közoktatás vezető
egyetem matematika-fizika

matematika,

fizika, technika és 

tervezés

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető

40. egyetem matematika-fizika
matematika,

fizika
osztályfőnök

41. egyetem matematika-fizika
matematika,

fizika
osztályfőnök

42. egyetem matematika matematika

43. főtanácsos
szakvizsgázott 

közoktatás vezető
egyetem matematika-fizika matematika, fizika osztályfőnök

44.
középfokú 

végzettség
digitális kultúra

45. egyetem

mérnöktanár,

informatika, digitális 

kultúra

informatika, digitális 

kultúra

46. egyetem

vizuális és 

környezetkultúra, 

szilikátipari 

tervezőművész

vizuális kultúra,

művészetek

47. egyetem testnevelés testnevelés
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48. egyetem testnevelés testnevelés osztályfőnök

49. egyetem testnevelés testnevelés

50. egyetem testnevelés testnevelés

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető

51. egyetem

festőművész, 

művészeti rajz, 

művészettörténet, 

szerkesztő és 

ábrázoló geometria

rajz festés mintázás 

gyakorlat, 

művészettörténet

művészetek

52. egyetem
képzőművész, 

festőművész

rajz festés mintázás 

gyakorlat, 

művészettörténet

53. egyetem
vizuális kultúra, 

művészettörténet

54. egyetem művészeti rajz
rajz festés mintázás 

gyakorlat

55. egyetem

tervező grafikus, 

művészeti rajz és 

művészettörténet 

grafika elmélet, 

grafika gyakorlat

rajz, festés, 

mintázás gyakorlat,

vizuális kultúra
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56. egyetem

alkalmazott grafika, 

művészeti rajz, 

művészettörténet, 

szerkesztő és 

ábrázoló geometria

grafika elmélet, 

gyakorlat,

rajz festés mintázás 

gyakorlat

munkaközösség-

vezető

57. egyetem

tervező grafikus, 

művészeti rajz és 

művészettörténet 

grafika elmélet, 

gyakorlat,

58. egyetem textiltervező művész
textil elmélet és 

gyakorlat

59. egyetem

szövött fali kép és 

szőnyegtervező 

művész

textil elmélet és 

gyakorlat

60. egyetem

kerámia, ipari 

formatervező, rajz 

és környezetkúltúra

kerámia elmélet és 

gyakorlat

61. egyetem

kerámia, ipari 

formatervező, rajz 

és környezetkúltúra

kerámia elmélet és 

gyakorlat


