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PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE, TANÍTOTT TANTÁRGYAI       

Végzettség Képzettség Tanított tantárgy 

egyetem okleveles testnevelő tanár testnevelés, osztályfőnöki óra, gyógytestnevelés 

főiskola okleveles gyors- és gépírás szakos tanár 
gépírás és levelezés gyakorlat, gyorsírás gyakorlat, gépírás gyakorlat, digitális alkalmazások, levelezési gyakorlat, 
dokumentumkészítés gyakorlat 

egyetem okleveles közgazdász tanár(pü-számvitel) 
folyamat-és pénzügyi tervezés, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, vállalkozásfinanszírozás, 
vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, osztályfőnöki óra 

 
egyetem okleveles némettanár német nyelv, osztályfőnöki óra, foglalkoztatás I, irodai szakmai idegen nyelv 

egyetem okleveles matematikus matematika 

egyetem okleveles fizikatanár fizika 

egyetem 
okleveles angol szakos nyelvtanár angol nyelv, foglalkoztatás I, irodai szakmai idegen nyelv 

egyetem 
okleveles gazdasági agrármérnök projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata, projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata 

egyetem német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési 
előadó 

rendezvény és programszervezés, rendezvény-és programszervezés gyakorlata 

egyetem okleveles testnevelő tanár, földrajz szakos tanár és testnevelő tanár testnevelés 

egyetem földrajz szakos tanár, környezettan szakos tanár földrajz 

egyetem 
angol szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

angol nyelv 

egyetem 
okleveles történelem szakos tanár, 
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

történelem, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra 

felsőfokú 
szakképesítés 

mentőápoló elsősegélynyújtási alapismeretek, munka és balesetvédelem, betegbiztonság, digitális kultúra I. 
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egyetem okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek), gazdasági mérnök 
gazdasági és vállalkozási ismeretek, digitális kultúra I, jogi ismeretek, titkári ügyintézés, titkári ügyintézés gyakorlata, 
foglalkoztatás II, gazdasági és jogi alapismeretek, munkavállalói ismeretek, vállalkozások működtetésének alapismeretei, 
pénzügyi és vállalkozási ismeretek, ágazati szakmai kompetenciák fejlesztése, életvitel és gyakorlat, osztályfőnöki óra 

 
egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, testnevelő tanár testnevelés, gyógytestnevelés, oztályfőnöki óra 

főiskola katekéta – lelkipásztori munkatárs hittan 

egyetem 
okl. hittanár-nevelő tanár és okleveles etikatanár (erkölcstantanár), 
okleves informatikaitanár 

programozási alapok elmélet, informatikai és távközlési alapok I, informatikai és távközlési alapok II, linux alapok elmélet, 
linux alapok gyakorlat, ágazati szakmai kompetenciák fejlesztése (hálózati operációs rendszerek), ágazati kompetenciák 
fejlesztése (programozás), hittan, osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleves egyészségügyi tanár, diplomás ápoló, egészségügyi 
szakmenedzser 

alapápolás-gondozás, digitális kultúra I, komplex klinikai szimulációs gyakorlat, egészségügyi asszisztensi feladatok, 
ápolási ismeretek, elsősegélynyújtási alapismeretek, irányított gyógykezelés, klinikumi alapismeretek, diagnosztikai és 
terápiás ismeretek, osztályfőnöki óra 

egyetem okleveles informatika szakos tanár 
digitális kultúra, irodai szoftverek elmélet, irodai szoftverek gyakorlat, ágazati szakmai kompetenciák erősítése (hálózati 
operációs rendszerek), digitális kultúra II, osztályfőnöki óra 

főiskola teológus - lelkész hittan 

 
főiskola rajz – vizuális kommunikáció szakos tanár vizuális kultúra, művészetek 

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 teológus, francia nyelv és irodalom szakos tanár hittan evangélikus 

egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, 
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

magyar nyelv és irodalom 

egyetem kémia szakos tanár kémia 

egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra 

 
főiskola magyar-ének-zene szakos tanár ének-zene 
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egyetem 
okleveles matematika tanár matematika, osztályfőnöki óra 

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

irodai alkalmazások gyakorlata, számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban, komplex ügyfélszolgálati gyakorlat, 
táblázatkezelés gyakorlat 

főiskola magyar alapszakos bölcsész (ügyvitel szakirány) 
számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban, digitális alkalmazások, kommunikáció, ügyfélszolgálati 
kommunikáció, ügyfélszolgálai kommunikáció gyakorlat, ügyfélszolgálati ismeretek, ügyfélszolgálat gyakorlat, 
dokumentum-és adatkezelés az ügyfélszolgálatban, kommunikáció a titkári munkában 

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

angol nyelv, osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleveles testnevelő tanár 

testnevelés, tömegsport, osztályfőnöki óra 
 

egyetem 
okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár angol nyelv, osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleveles biológiatanár - történelemtanár történelem, komplex természettudomány tárgy 

egyetem okleveles informatikatanár 
szerverek és felhőszolgáltatások elmélet, hálózatok II gyakorlat, informatikai és távközlési alapok II, IKT projektmunka I, IT 
hálózatbiztonság gyakorlat, programozás elmélet, programozás gyakorlat, ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
(programozás), osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleveles gazdálkodási szakos közgazdász tanár,  
okleveles matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

matematika, osztályfőnöki óra 

egyetem okleveles egészségtan tanár 
mentálhigiénés tanácsadás, emberi test felépítése, klinikumi szakismeretek, egészségügyi terminológia, egészségügyi 
asszisztensi feladatok, digitális kultúra I. irányított gyógykezelés, vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti 
gyakorlat, emberi test működése, klinikumi szakismeret 

egyetem egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató 
egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek, szakmai fizikai és biofizikai alapok, munkavállalói ismeretek, szakmai, 
kémiai és biokémiai alapok, egészségügyi alapismeretek 

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

matematika 

egyetem okleveles biológiatanár, okleveles biológus biológia, komplex természettudományos, életviteles gyakorlat 

felsőfokú 
szakképesítés 

informatikai rendszergazda 
informatikai és távközlési alapok II, IKT projektmunka I, informatikai és távközlési alapok I, programozási alapok elmélet, 
foglalkoztatás II, szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat, IT hálózatbiztonság elmélet, IT hálózatbiztonság gyakorlat 

egyetem okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) 
munkavállalói ismeretek, gazdasági és jogi alapismeretek, digitális kultúra I, támogatási alapismeretek, támogatási 
ügyvitel, támogatási menedzsment, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, vállalkozás működtetésének alapismeretei, 
foglalkoztatás II, osztályfőnöki óra 
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főiskola diplomás ápoló 
kommunikáció alapjai, egészségügyi informatika, kommunikáció, alapvető higiénés rendszabályok, egészségügyi 
asszisztensi feladatok 

egyetem okleveles közgazdász tanár (kereskedelem és marketing) 
gazdasági és jogi alapismeretek, digitális kultúra I, vállalkozások működtetésének alapismeretei, támogatási 
alapismeretek, támogatási ügyvitel, támogatási menedzsment, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, gazdálkodási 
statisztika elmélet, osztályfőnöki óra 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; okleveles informatika 
szakos tanár 

informatikai és távközlési alapok I, informatikai és távközlési alapok II, ágazati szakmai kompetenciák erősítése (hálózati 
operációs rendszerek), IKT projektmunka I, hálózatok I. elmélet, hálózatok I. gyakorlat, hálózatok II. elmélet, hálózatok II 
gyakorlat 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; üzleti gazdálkodástani 
közgazdász tanár 

számvitel, számviteli alapismeretek, gazdálkodási statisztika, gazdálkodási ismeretek, vállalkozások működtetésének 
alapismeretei 

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

történelem, osztályfőnöki óra 

egyetem 
okleveles informatikatanár, programtervező informatikus, fizika 
szakos tanár 

IKT projektmunka I, informatika, digitális kultúra I, programozás elmélet, programozás gyakorlat, irodai szoftverek 
elmélet, irodai szoftverek gyakorlat, ágazati szakmai kompetenciák erősítése (programozás), fizika 

egyetem okleveles angoltanár, történelem szakos tanár és bölcsész angol nyelv 

egyetem okleveles angoltanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár angol nyelv, foglalkoztatás I, osztályfőnöki óra 

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

magyar nyelv és irodalom 

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

pénzügyi és vállalkozási ismeretek, számvitel gyakorlat, könyvelés számítógépen gyakorlat, elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

főiskola 
katolikus hittantanár hittan 

 

2021. szeptember 


