
3.
igh.                   

o.f:9.G

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, számítástechnika 

szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus vizsgaelnöki feladatok 

ellátása

ig.h.
közoktatási vezető,  inform. szakos középisk. tanár, mat-

technika szakos tanár, oktatástechnológus

6. o.f: 12.SZÉ2B matematika szakos középiskolai tanár, matematikus

7.
o.f: 12.SZÉ2A                                    

mkv.
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

9. biológia- környezettan szakos tanár

10.
o.f:                        

12.A
informatika szakos tanár;                                          általános 

iskolai tanító   

11. mkv. népművelési ea. és történelem szakos középiskolai tanár 

12.
o.f:                           

10.A
 okleveles angoltanár; angol  szakos nyelvtanár

13.
o.f:                         
9.A

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros

14.
o.f:                                 

10.V1

üzleti szakoktató vendéglátó szakon abszolutórium  szakács,  

cukrász,   vendéglátó üzletvezető

15.
o.f:                

12.SZÉ1
 német szakos nyelvtanár, matematika-orosz szakos ált. isk tanár

16.

szabadidő-
szervező             
o.f:  9.V1

történelem szakos bölcsész tanár, szakács, marketing és 

reklámügyintéző

17.
o.f:                            

13. VB

gazdasági mérnök,   számviteli ügyintéző,  vendéglátó és 

kereskedelmi menedzser, társadalombiztosítási ügyintéző,  

közgazdász tanár (kereskedelem-marketing) abszolutórium

18. földrajz - testnevelés szakos ált. isk. tanár

19. főiskolai szakmai végzettség abszolutórium

20. földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár

21.
szakács, vendéglátó üzletvezető II.,                                       

szakács mestervizsga

22. o.f: 11.D
kereskedelmi szakoktató, háztartásökonómia-életvitel szakos 

tanár, személyiség és kommunikációs készségfejlesztés

Pedagógusok iskolai végzettségei és szakképesítései

okleveles környezettan tanár MSC, közoktatás vezetői 

szakvizsga, biológia-technika szakos ált. isk. tanár, 

környezetvédelem szakos tanár

1. ig

közoktatási vezető, és ped. szakvizsga, gyógytest.nev., német 

szakos nyelvtanár, orosz-testnevelés szakos általános iskolai 

tanár

német szakos nyelvtanár    orosz-testnevelés ált. isk. tanár

2. ig.h.

4.

élelmiszer- és vegyi áru eladó, kereskedő, boltvezető, kereskedő 

mester,  villamos gépszerelő, katonai főiskola (pilóta)

5.
o.f:                       

10.V2

szakács,  cukrász,  vendéglátó szakoktató, szakács mestervizsga, 

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök, szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási vezető

8.

23.

angol nyelv és irodalom szakos tanár , okleveles angoltanár, 

kommunikációs szakos bölcsész (PR és médiamenedzsment 

szakirány)
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24.
of:                       

14.AB

okleveles közgazdásztanár (kereskedelem-marketing ) 

mesterszak; kereskedelmi gazdaság szaktanár; kereskedelmi 

üzemgazdász

27. of:       10.DV3
testnevelés szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (mérés-értékelés, vizsgaelnöki 

területek)

28.
ifjúság-védelmi 

felügyelő
angol szakos nyelvtanár,  orosz nyelv-irodalom szakos ált. isk. 

tanár, személyiség és kommunikációs készségfejlesztés

30.
katolikus hittan tanár általános iskolában, hittan tanár- 

nevelőtanár (mesterfok) abszolutórium

31.
mkv                        

o.f.: 11.A

okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) mesterszak; 

közgazdász tanár idegenforgalmi és szálloda szakon; gazdasági 

mérnök

32. of: 11.B középiskolai testnevelő tanár, német-testnevelés ált. isk. tanár

33. okleveles élemiszermérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök

34.
of.:                            

14.V
üzleti szakoktató vendéglátó szakirány, vendéglátó technikus, 

pincér

35.

mkv.                                             
of:                                  

13.K1

okleveles közgazdásztanár kereskedelem-marketing szak, 

marketing- és reklámmenedzser, idegenvezető

36.
of:                                    

11.V2

szakvizsgázott ped.(minőségbizt.)

matemarika-fizika szakos középiskolai tanár

vendéglátóipari intenzív továbbképzés

37.
of:                                

9.V2
vendéglátóipari szakoktató, felsőfokú áruforgalmi vendéglátó 

szakképesítés

40
mkv.                                       

of:  12.B
történelem szakos bölcsész és tanár,  okleveles földrajztanár

26.
pályázatíró        
of:  11.V3

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

mesterfokozat,okleveles történelemtanár magyar-történelem 

szakos ált. isk. tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  német nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár, filológus, könyvtáros

29.

üzleti szakoktató kereskedelem szakirányban abszolutórium, 

élelmiszer- és vegyi áru kereskedő; ruházati eladó, kereskedő-

boltvezető

38
of:                              
9.D

39
of:                                 

9.V3

történelem szakos középiskolai tanár, szakközépiskolai 

érettségi; felszolgáló; szakmai középfokú végzettség, marketing- 

és reklámügyintéző
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1 óraadó német szakos tanár

2 óraadó matematika szakos tanár, kémia szakos tanár

3 óraadó kézilabda szakedző

4 óraadó közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon

7 óraadó rajz-vizuális kommunikáció szakos tanár

8 óraadó
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai 

tanár; okleveles történelemtanár 

9 óraadó középiskolai fizikatanár

10 óraadó ének-zene tanár, biológia szakos tanár, technika szakos tanár

11 óraadó
okleveles matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

tanügyigazgatási szakértői területen

12 óraadó
okleveles matematika szakos ált. isk. tanár, okleveles 

informatika szakos tanár

Óraadók

5 óraadó
szervező üzemmérnök, gazdasági agrármérnök, gazdálkodás- és 

tervezőtudományok doktora, gyors- és gépírás szakos tanár
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