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Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

egyetem okleveles testnevelő tanár Testnevelés, Tömegsport, Osztályfőnöki óra 

egyetem okleveles gazdasági agrármérnök pénzügyi-számviteli szakirányon 
Projektfinanszírozás, Projektfinanszírozás gyakorlata, Projektfolyamatok követése, 
Projekttervezés gyakorlata 

főiskola okleveles gyors- és gépírás szakos tanár 
Ügyviteli gyakorlatok, Ügyviteli alapismeretek, Gépírás és levelezési gyakorlatok, 
Gépírás és iratkezelési gyakorlat, Levelezési ismeretek, Üzleti kommunikáció gyakorlat, 
Ügyviteli ismeretek, Gépírás gyak., Gyorsírás gyak., Osztályfőnöki óra 

egyetem okleveles közgazdász tanár(pü-számvitel) 
Pénzügyi alapismeretek, Pénzügyi, Vállalkozás finanszírozás, Vállalkozás finanszírozás 
gyakorlat, Osztályfőnöki óra 

 
egyetem okleveles némettanár Német nyelv, Szakmai német nyelv, Foglalkoztatás I. 

egyetem okleveles matematikus Matematika 

főiskola 
 

angol szakos nyelvtanár Angol nyelv 

egyetem 
angol szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

Angol nyelv 

 
egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, testnevelő tanár Testnevelés, Tömegsport, Gyógytestnevelés, Osztályfőnöki óra 

 
egyetem főiskolai szakértő humánmenedzser szakirányban 

Munkaszervezési ismeretek, Munkaszervezési ismeretek gyakorlat, Munkahelyi 
egészség és biztonság 

egyetem okleveles informatika szakos tanár 
Informatika, Információtechnológiai alapok, Informatikai szakmai orientáció, 
Osztályfőnöki óra 

 
főiskola magyar-angol szakos tanár Angol nyelv 

 
egyetem okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár Kémia 



Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus (mentor pedagógus szakterületen); 
történelem szakos tanár;  

Történelem, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
pedagógus szakvizsga (vizsgaelnöki szakértői területen), 
szakvizsgázott pedagógus(tanügyigazgatási szakértői területen); fizika 
szakos tanár; matematika szakos tanár; 

Matematika 

egyetem fizikus  Fizika, Komplex természettudományos tantárgy 

egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Magyar nyelv és irodalom, Osztályfőnöki óra 

 
főiskola magyar-ének-zene szakos tanár Ének-zene 

egyetem okleveles informatika szakos tanár Informatika, Hálózati ismeretek II., Programozás 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, számítástechnika 
szakos középiskolai tanár;  

Informatika, Informatikai szakmai orientáció, Osztályfőnöki óra 

egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; történelem szakos 
középiskolai tanár; angol szakos nyelvtanár 

Angol nyelv, Történelem, Foglalkoztatás I., Osztályfőnöki óra 

egyetem 
politikai gazdaságtan-tervező szakos középiskolai tanár Adózás, Gazdálkodási ismeretek 

egyetem 
okleveles könyvitel-statisztika szakos középiskolai tanár Számviteli alapismeretek, Számvitel 

egyetem 
okleveles gazdasági agrármérnök 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek 

egyetem 
okleveles matematikus Általános statisztika, Statisztika gyakorlat 

 
főiskola közgazdász Elektronikus adóbevallás gyakorlat, Foglalkoztatás II. 

 
egyetem német-magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár Szakmai német nyelv, Foglalkoztatás I. 

egyetem okleveles informatikatanár 
Hálózati ismeretek I., Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Adatbázis és szoftverfejlesztés, 
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, Informatika, Hálózati operációs rendszerek, 
Osztályfőnöki óra 



Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

egyetem 
okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, Osztályfőnöki óra 

egyetem okleveles egészségtan tanár 
Klinikumi alapozó ismeretek, Ápolástan-gondozástan, Diagnosztikai és terápiás 
alapismeretk, Egészségügyi alapismeretek, Mentálhigiénés tanácsadás, Osztályfőnöki 
óra 

egyetem okleveles német tanár; testnevelés szakos tanár Német nyelv, Testnevelés, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleveles matematika szakos tanár; okleveles informatika szakos 
tanár;szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen, 
szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő) 

Matematika 

egyetem okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) 
Adózási alapismeretek, Adózási gyakorlat, Pénzügyi gyakorlat, Gazdasági és jogi 
alapismeretek, Számvitel gyak., Pénzügyi alapismeretek, Osztályfőnöki óra 

főiskola diplomás ápoló Szakmai kommunikáció, Egészségügyi asszisztálás gyakorlata 

egyetem okleveles közgazdász tanár (kereskedelem és marketing) 
Gazdasági és jogi alapismeretek, Jogi ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Általános 
statisztika, Gazdasági alapismeretek, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; okleveles informatika 
szakos tanár 

Hálózati ismeretek I., Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Hálózati ismeretek II., Adatbázis 
és szoftverfejlesztés gyakorlat, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; üzleti gazdálkodástani 
közgazdász tanár 

Általános statisztika, Statisztika gyakorlat, Számviteli alapismeretek, Számvitel 

 
főiskola földrajz- rajz szakos tanár 

Vizuális kultúra, Művészetek 
 

egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár Magyar nyelv és irodalom, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár; okleveles 
történelem szakos bölcsész és tanár; 

Történelem, Osztályfőnöki óra 

egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; gépészmérnök tanár; 
számítástechnika szakos tanár; 

Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélet, Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, Üzleti 
adminisztráció gyakorlat 

egyetem okleveles angoltanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár Angol nyelv, Informatikai szakmai angol nyelv, Osztályfőnöki óra 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; könyvtárinformatikus, 
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;  

Magyar nyelv és irodalom 

   



Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; iskolai mentor, 
gazdálkodási szakos közgazdász tanár 

Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Könyvelés számítógépen, Osztályfőnöki 

egyetem okleveles matematika szakos középiskolai tanár Matematika, Osztályfőnöki óra 

főiskola 
katolikus hittantanár Hittan 

egyetem 
okleveles angol szakos nyelvtanár 

Informatikai szakmai angol, angol, Foglalkoztatás (szakmai idegen nyelv), Szakmai 
angol nyelv 

középfokú iskola 
általános informatikus 

Információtechnológiai alapok gyak., Programozás, Programozás gyak., Informatikai 
szakmai orientáció gyak., Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak., Adatbázis és 
szoftverfejl., Hálózati operációs rendszerek, Hálózati ism. II. gyak., Foglalkoztatás II. 

főiskola földrajz szakos tanár és  testnevelő tanár Földrajz, Testnevelés 

egyetem okl. hittanár-nevelő tanár és okleveles etikatanár (erkölcstantanár) 
Információtechnológiai alapok, Információtechn. alapok gyak., Hittan, Informatika, IT 
hálózati biztonság  

főiskola magyar alapszakos bölcsész (ügyvitel szakirány) 

Kommunikáció alapjai, Ügyviteli ismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Irodai alkalmazások 
gyak., Gépírás és levelezési gyak., Kommunikáció a titkári munkában,  
Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálaton, Gépírás gyak., Ügyfélszolgálati 
ismeretek, Kommunikáció alapjai  

középfokú iskola általános informatikus 

Informatikai szakmai orientáció gyak., Adatbázis és szoftverfejl. gyak., 
Információtechnológiai alapok gyak., Információtechn. alapok, Hálózati operációs 
rendszerek, IT hálózat biztonság gyak., Hálózati operációs rendszerek gyak., Hálózati 
ismeretek II. gyak. 

egyetem okleveles biológia szakos tanár Biológia 

egyetem okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 
Projektfinanszírozás, Projekttervezés gyakorlata, Projektfolyamatok követése, 
Projektfinanszírozás gyak. 

egyetem okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 
Hivatali Protokoll Ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Üzleti adminisztráció gyak., 
Foglalkoztatás II. 

főiskola tanító Tömegsport 

egyetem biológus Biológia 

főiskola matematikus Ügyviteli gyakorlatok, Titkári ügyintézés, Matematika 



Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

felsőfokú 
szakképzés 

mentőápoló Egészségügyi asszisztensi feladatok, Ápolástan-gondozástan 

egyetem 
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai 
tanár 

Magyar nyelv, Magyar irodalom, Dráma és tánc 

egyetem 
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési 
előadó 

Rendezvény és program dokumentáció alapjai, Rendezvény és program dokumentáció 
a gyakorlatban 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK MUNKAKÖRE, VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 2017/2018. TANÉV 

 

Végzettség Szakképzettség Munkakör/feladatkör 

szakmunkás vendéglátóipari eladó intézménytakarító 

szakközépiskolai érettségi gépjárműtechnikus karbantartó, kazánfűtő 

főiskola üzemgazdász, 

mérlegképes könyvelő 

gazdasági vezető 

szakközépiskolai érettségi 

OKJ-s középfokú szakképesítés 

képesített könyvelő,vállalati tervező,statisztikus, 

számítástechnikai szoftverüzemeltető 

iskolatitkár 

szakközépiskolai érettségi 

OKJ-s felsőfokú szakképesítés 

pénzügyi előadó, képesített könyvelő, 

gazdasági informatikus 

gazdasági ügyintéző 

gimnáziumi érettségi,                         OKJ-s 

középfokú szakképesítés                        

számítástechnikai szoftverüzemeltető,     

Európai Számítógép-haszn. Jogosítvány, magyar 

nyelvű AutoCAD 2005 alkalmazó                      

rendszergazda 

szakközépiskolai érettségi 

OKJ-s középfokú szakképesítés 

vállalkozási ügyintéző, 

általános gazdasági és statisztikai ügyintéző 

szakképzési adminisztrátor 

8 általános iskola nincs intézménytakarító 

szakmunkás élelmiszer eladó intézménytakarító 

8 általános iskola nincs portás 

szakközépiskolai érettségi 

OKJ-s középfokú szakképesítés 

képesített könyvelő,vállalati tervező,statisztikus, 

gépíró és szövegszerkesztő 

gazdasági ügyintéző 

szakmunkás élelmiszertartósító intézménytakarító 

 

 


