
Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak

1. általános iskolai tanító osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, etika, ének‐

zene, digitális kultúra,  napközi

2.
általános iskolai tanító természetismeret műveltségi 

területen
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

ének‐zene, etika, technika ‐ életvitel és 

gyakorlat, napközi

3. általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom, ének‐zene, 

napközi

4. okleveles történelemtanár, okleveles némettanár,  osztályfőnök
német történelem, német népismeret, 

digitális kultúra, tanulószoba

6. tanító , testnevelés műveltségi terület
magyar nyelv és irodalom, testnevelés, 

napközi

7. testnevelő tanár, szakedző 
testnevelés, informatika, digitális 

kultúra

8.  német nemzetiségi tanító

matematika, német nyelv és irodalom, 

német népismeret, környezetismeret 

ének‐zene, napközi

9.
magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos 

tanár
 osztályfőnök magyar nyelv és irodalom

10.
általános iskolai tanító természetismeret műveltségi 

területen
osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, testnevelés, 

technika, etika, napközi

11.

általános iskolai tanító testnevelés speciális 

kollégiummal,  gyógytestnevelés szakkollégiumi 

képzéssel

 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

etika, testnevelés, rajz és vizuális 

kultúra, napközi

12.
 általános iskolai tanító idegen nyelv 

szakképesítéssel, okleveles tehetségfejlesztő tanár
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom,  német 

nyelv és irodalom, környezetismeret, 

ének‐zene, etika, tehetségfejlesztés 

napközi

13.
általános iskolai tanító természetismeret műveltségi 

területen,  tánc és drámapedagógus, 
néptánc, tánc és mozgás

14. testnevelő ‐edző testnevelés, tanulószoba

15.
óvodapedagógus, általános iskolai tanító, 

gyermektánc oktató
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, vizuális kultúra, 

etika, ének‐zene, testnevelés, technika 

és tevezés, napközi

16.
matematika szakos általános iskolai tanár,  kémia 

szakos általános iskolai tanár, 
 osztályfőnök matematika, kémia

17. testnevelő tanár, osztályfőnök testnevelés

18.
általános iskolai tanító matematika műveltségi 

területen, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

etika,  ének‐zene, vizuális kultúra, 

fejlesztés, napközi

19.
általános iskolai tanító matematika műveltségi 
területen

osztályfőnök

matematika, testnevelés, ének‐zene, 

etika, vizuális kultúra, technikaés 

tervezés, napközi

20.
általános iskolai tanító ember és társadalom 
műveltségterületen

osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

vizuális kultúra, technika és tervezés, 

etika, napközi

21.
rajz tanár, okleveles vizuális és környezetkultúra
tanára

rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra, 

etika, tanulószoba
22. tanító angol nyelv, napközi
23. matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, matematika, fizika,

24. nemzetiségi (német) tanító
matematika, német nyelv és irodalom, 

német népismeret, ének‐zene, napközi

25.
okleveles technika szakos tanár, általános iskolai 

tanító technika szakkollégiumi képzéssel,
tecnika és tervezés
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26.
okleveles német nyelv és kultúra tanár, okleveles földrajz 

szakos tanár
német nyelv és irodalom, földrajz

27.
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi 

képzéssel,
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

ének‐zene, etika, vizuális kultúra, 

technika és tervezés,  napközi

28.

angol szakos nyelvtanár, magyar szakos általános 

iskolai tanár, orosz szakos tanár, okleveles 

angoltanár,

 osztályfőnök magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

29.
általános iskolai tanító idegen nyelv 
szakképesítéssel, nemzetiségi tanító(német)

30.
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 
tanár

 osztályfőnök angol nyelv, digitális kultúra

31.

angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános 

iskolai tanító magyar nyelv és irodalom speciális 

kollégiummal, az erkölcstan tant. tan. elm.és módsz. 

ism.a közn.int.5‐8.évf,

angol nyelv, napközi

32.

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 

képzéssel, okleveles etikatanár (erkölcstantanár), 

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető), 

pedagógiai‐szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítési szakértő

matematika, környezetismeret, 

etika,vizuális kultúra,  technika és 

tervezés, napközi

33.

ének‐zenetanár, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, okleveles ének‐zene tanár, okleveles magyar 

nyelv és irodalom tanár

 osztályfőnök magyar nyelv és irodalom,ének‐zene

34.
általános iskolai tanító, természetismeret 

műveltségterület

matematika, környezetismeret, rajz és 

vizuális kultúra, technika ‐ életvitel és 

gyakorlat, testnevelés, napközi

35.
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi 

képzéssel,
osztályfőnök

matematika, vizuális kultúra, technika 

és tervezés, testnevelés, napközi

36. angol szakos nyelvtanár, angol nyelv

37.
okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész, 

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök

német nyelv és irodalom, német 

népismeret, digitális kultúra, 

tanulószoba

38.
okleveles történelem  és állampolgári ismeretek 

tanár, geográfus
osztályfőnök

földrajz, történelem, 

természettudomány, digitális kultúra

39. nemzetiségi tanító (német) osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom,  német 

nyelv és irodalom, etika, vizuális 

kultúra, technika és tervezés, napközi

40. nemzetiségi (német) tanító,

41.
általános iskolai tanító testnevelés műveltségi 
területen

testnevelés, tanulószoba

42.
okleveles matematika szakos tanár, matematika 

szakos tanár, testnevelés szakos tanár,
 osztályfőnök matematika, testnevelés, tanulószoba

43.

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott 

pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári 

szakterületen)

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, 

44. biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár,  osztályfőnök

biológia, természettudomány, 

testnevelés, technika és tervezés, 

tanulószoba

45.
történelem szakos tanár, ének-zene szakos 
általános iskolai tanár

osztályfőnök
történelem, ének‐zene, honismeret, 

tanulószoba

46.
általános iskolai tanító ének-zene műveltségi 
területen

magyar nyelv és irodalom, etika, ének‐

zene, fejlesztés, napközi

47. német idegennyelv oktató tanító
matematika, német nyelv és irodalom, 

ének‐zene, napközi

48.

óvodapedagógus, általános iskolai tanító 

természetismeret műveltségi területen, 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár,

osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

etika,  vizuális kultúra, fejlesztés, 

napközi

49. angol szakos nyelvtanár, angol nyelv



50.
okleveles középiskolai testnevelő tanár és okleveles 

gyógytestnevelő‐egészségfejlesztő tanár
testnevelés, tanulószoba

51.
kertészmérnök, német szakos nyelvtanár, okleveles 

biológiatanár, biológia szakos tanár,

biológia, természettudomány, német 

népismeret, tanulószoba

52.

számítástechnika szakos tanár, okleveles 

informatika szakos tanár, általános iskolai tanító 

technika szakkollégiumi képzéssel, pedagógiai‐

szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítési 

szakértő, szakvizsgázott pedagógus(közoktatási 

vezető)

digitális kultúra

53.

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia 

szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító 

német idegen nyelvi műveltségi területen,

 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, német nyelv 

és irodalom, német népismeret, etika, 

vizuális kultúra, technika és tervezés, 

napközi

54.
általános iskolai tanító, háztartásökológia ‐ életvitel 

szakos tanár 

 tánc és mozgás technika és tervezés, 

technika ‐ életvitel és gyakorlat, 

napközi

55.

német szakos nyelvtanár,  általános iskolai tanító 

német idegen nyelvi műveltségi területen, 

szakvizsgázott pedagógus (mentor tanár)

 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, német nyelv 

és irodalom, környezetismeret, 

technika és tervezés, rajz és vizuális 

kultúra, napközi

56.
angol szakos nyelvtanár, oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógia tanár, ,
 osztályfőnök angol nyelv, fejlesztés

57. nemzetiségi tanító (német),

matematika, német nyelv és irodalom, 

környezetismeret, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, napközi

58. biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár,

földrajz, biológia, természettudomány,  

természettudományos gyakorlat, 

tanulószoba

59.

okleveles minőségfejlesztés‐tanár, általános iskolai 

tanító technika szakkollégiumi képzéssel, 

szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető), 

pedagógiai‐szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítési szakértő

környezetismeret

60. matematika szakos tanár, könyvtáros könyvtáros tanár

61.

német szakos nyelvtanár, általános iskolai német 

nyelvoktató tanító, okleveles német‐ és 

nemzetiséginémet‐tanár, szakvizsgázott pedagógus 

(közoktatási vezető)

német nyelv és irodalom

62. okleveles pszichológus

63.

német szakos nyelvtanár,gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, 

pedagógia szakos nevelő, 

osztályfőnök
német nyelv és irodalom, német 

népismeret, fejlesztés, informatika

64.
általános iskolai tanító ének‐zene műveltségi 

területen, okleveles ének‐zene tanár

 


