
 

 

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 

 Pedagógus munkaköre iskolai végzettségére 

vonatkozó adatok 

szakképzettségre 

vonatkozó adatok 

1. testnevelő tanár középiskolai tanár testnevelés 

szak 

 

2. testnevelő tanár, nyelvtanár általános iskolai tanár, angol, 

testnevelés szak 

 

3. tanító általános iskolai tanító  

4. általános iskolai tanár, 

nyelvtanár 

általános iskolai tanár, német 

nyelv és történelem szak 

 

5. általános iskolai tanár középiskolai tanár, magyar 

nyelv és irodalom, történelem 

szak 

 

6. tanító általános iskolai tanító 

neveléstudomány 

szakkollégiummal 

 

7. általános iskolai tanár középiskolai tanár, 

matematika, hittan szak 

 

8. tanító általános iskolai tanító vizuális 

kultúra műveltségterület 

 

9. nyelvtanár általános iskolai tanár, angol 

szak 

 

10. tanító általános iskolai tanító vizuális 

nevelés szakkollégiummal 

 

11. tanító általános iskolai tanító 

testnevelés és sport 

szakkollégiummal 

fejlesztőpedagógus 

szakvizsga 

12. általános iskolai tanár általános iskolai tanár, vizuális 

kultúra szak 

közoktatásvezető 

szakvizsga 

szakértői szakvizsga 



 

 

13. fejlesztőpedagógus gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógus 

szak 

 

14. tanító általános iskolai tanító magyar 

nyelvi szakkollégiummal 

 

15. általános iskolai tanár általános iskolai tanár, 

mérnöktanár 

 

16. általános iskolai tanár általános iskolai tanár, kémia-

biológia szak 

 

17. általános iskolai tanár általános iskolai tanár dráma 

és tánc, vizuális kultúra szak 

középiskolai tanár biológia és 

természetismeret szak 

 

18. tanító általános iskolai tanító ember 

és társadalom 

műveltségterülettel 

 

19.  tanító általános iskolai tanító  

20. tanító általános iskolai tanító idegen 

nyelvi, magyar nyelv és 

irodalom műveltségterület 

 

21. tanító általános iskolai tanító magyar 

nyelv és irodalom 

műveltségterület 

közoktatásvezető 

szakvizsga 

22.  általános iskolai tanár általános iskolai tanár ének-

zene szak 

 

23. testnevelő tanár 

általános iskolai tanár 

általános iskolai tanár 

testnevelés és földrajz szak 

 

24. tanító általános iskolai tanító 

gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak pedagógia 

szak 

közoktatásvezető 

szakvizsga 

 

 



 

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 NOKS munkaköre iskolai végzettségére 

vonatkozó adatok 

szakképzettségre 

vonatkozó adatok 

1. rendszergazda főiskolai végzettség  

2. iskolatitkár általános iskolai tanár kémia 

szak 

középiskolai tanár biológia 

szak 

 

3. pedagógiai asszisztens középfokú végzettség  

4. pedagógiai asszisztens főiskolai végzettség  

5. rendszergazda középfokú végzettség  

6. pedagógiai asszisztens középfokú végzettség  

7. pedagógiai asszisztens középfokú végzettség  

 


