
Személyi feltételek 
 

végzettség szakképzettség 2017/2018-as tanév felosztása szerint 

főiskola 
általános iskolai tanító, népművelés 

szakkollégium. 

Matematika, rajz, 

technika, etika, ének 
4.c 

egyetem 

oligofrénpedagógia-szurdopedagógia 

gyógypedagógiai tanár; 

inkluzív.nevelés.okleveles.tanára 

Fejlesztés 5-8. évf. 

főiskola 

könyvtáros és matematika szakos ált. 

isk. tanár;  

számítástechnika szakos ált. isk. tanár 

Matematika, informatika 

6.b 

7.d 

8.b 

 

egyetem 

biológia-technika szakos általános 

iskolai tanár 

angol nyelv és irodalom szakos tanár 

Angol, technika 

3.a 

4.a,b,c 

5.b 

6.a 

7.a,b 

főiskola általános iskolai tanító 

Magyar nyelv és irod, 

környezetism. testnevelés, 

ének 

4.b 

4.c 

főiskola 
általános iskolai tanító, népművelés 

szakkollégium 

Magyar nyelv és irod, 

környezetism., testnevelés, 

etika 

1.a 

főiskola 
tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi terület 

Matematika, 

környezetism. rajz, ének, 

technika 

2.m 

3.b 

egyetem 

 

általános iskolai tanító, közműv. 

szakkollégium  

okleveles informatika szakos tanár; 

közoktatási vezetői szakvizsga 

Informatika 
3.a,b,m 

4.a,b,c 

főiskola 

általános iskolai tanító, pedagógia és 

testnevelés.szakkollégium; 

fejlesztő tanító 

pedagógus szakvizsga 

Fejlesztés 
1.évf. 

 

főiskola 

általános iskolai tanító, vizuális nevelés 

műv.terület;tanító fejlesztési 

(differenciáló) szakvizsga 

Fejlesztés 2. évfolyam 

egyetem 
testnevelés szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 
Testnevelés 

2.m 

5.c 

6.a 

8.b 

egyetem 

okleveles angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

 

Angol 

 

3.m 

4.a,b,c 

5.a,c 

6.b 

7.d 

8.d 

szakközépi

skola 

jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró, 

igazgatási ügyintéző 
  

főiskola 
népművelő, ének-zene tagozatos 

általános iskolai tanár 
Ének 

5.a,b,c 

6.a,b,d 

7.a,b,d 

8.b,d 

főiskola 
általános iskolai tanító, népművelés, 

technika szakkollégium 

Magyar nyelv és irod, 

etika, technika, rajz 
2.m 

egyetem 

matematika-földrajz szakos 

középiskolai tanár, pedagógus 

szakvizsga – módszertani szaktanácsadó 

a tehetséggondozásban 

Matematika 8.bd 

főiskola mérnök-informatikus   

főiskola 
matematika és testnevelés szakos ált isk 

.tanár 
Matematika, testnevelés 

5.a 

7.a 

8.d  



főiskola 

általános iskolai tanító, pedagógia és 

rajz szakkollégium, technika 

műveltségterület 

biológia szakos ált. isk. tanár 

Technika 

5.a,b,c 

6.a,b,d 

7.a,d 

egyetem 

ált. isk tanító, könyvtár és ének 

szakkollégium 

okleveles magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; pedagógia szakos előadó 

Magyar nyelv és irod, etika 

5.b 

6.a 

8.b 

főiskola általános iskolai tanító 
Magyar nyelv és irod, 

környezetism., ének, etika 
4.a 

egyetem 
matematika-kémia szakos ált. isk. tanár; 

okleveles számítástechnika szakos tanár 
Informatika 

5.a,b,c 

6.a,d 

7.a,b,d 

8.b,d 

főiskola biológia környezetvédelem szakos tanár Természetismeret, biológia 

5.b,c 

6.a,b,d 

7.a,b,d 

8.b,d 

egyetem 

kémia-fizika szakos középisk. tanár; 

matematika szakos középisk. tanár; 

pedagógiai értékelési szakértő 

Matematika, fizika, kémia 

5.b 

6.a 

7.a,b,d 

8.b,d 

főiskola 

tanító, ember és társadalom 

műveltségterület 

pedagógia szakos nevelő 

Matematika, technika, 

környezetismeret, 

testnevelés, ének 

1.a 

1.b 

főiskola 

tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

Magyar nyelv és irodalom, 

etika 

5.a,c 

6.b,d 

7.d 

főiskola matematika-kémia szakos ált. isk. tanár Matematika, kémia 

5.b 

6.b 

7.b,d 

8.d 

főiskola 
általános iskolai tanító, rajz és könyvtár 

szakkollégium 

Matematika, 

környezetism. technika, 

rajz, etika 

4.b 

egyetem 

általános iskolai tanító 

pedagógia szakos tanár 

tehetségfejlesztési szakértő;  

Fejlesztés 
4. évfolyam 

 

főiskola 

tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

magyar szakos általános iskolai tanár, 

művelődésszervező 

Környezetismeret, ének, 

technika, testnevelés, rajz 
2.b 

főiskola tanító, népművelés szakkollégium 
Matematika, technika, 

testnevelés, rajz 
4.a 

főiskola 
tanító, természetismeret műveltségi 

terület 

Magyar nyelv és irodalom, 

etika, környezetismeret, 

rajz 

1.m 

egyetem okleveles testnevelő tanár Testnevelés 

5.a 

6.b 

7.b,d 

főiskola magyar történelem szakos ált. isk. tanár 

Magyar nyelv és irod, 

történelem, honismeret, 

etika 

5.b,c 

6.b 

7.a 

8.d 

egyetem 

testnevelés és rekreáció szakos ált. isk. 

tanár 

okleveles testnevelő tanár 

Testnevelés 

5.b 

6.d 

7.a  

8.d 

főiskola 
általános iskolai tanító, testnevelés 

szakkollégium 

Magyar nyelv és irod, 

környezetismeret, ének, 

technika, rajz 

2.a 



főiskola 
általános iskolai tanító; 

számítástechnika szakos tanár 

Matematika, ének, 

környezetismeret, 

informatika, testnevelés 

2.m 

3.a,b,m 

4.a,b,c 

főiskola 

általános iskolai tanító, orosz 

szakkollégium; tanító fejlesztési 

(differenciáló) szakvizsga 

Matematika, ének, 

környezetismeret, 

testnevelés 

1.c 

egyetem 

pszichológus és pszich.szakos 

középisk.tanár 

klinikai és mentálhig. gyerek és 

ifj.szakpszich. 

  

főiskola 

tanító, testnevelés és sport 

műveltségterület 

gyógypedagógus - tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár 

Fejlesztés 

1.a 

3. évfolyam 

5.c 

főiskola okleveles üzemgazdász   

főiskola 
német szakos nyelvtanár; angol nyelv és 

irodalom szakos tanár 
Angol, etika 

3.m 

4.a,b,c 

5.b 

6.b 

7.a,b 

8.b 

főiskola tanító matematika műveltségi területen 
Matematika, ének, etika, 

technika, környezetismeret 
3.a 

egyetem 

földrajz szakos középiskolai tanár; 

történelem szakos középiskolai tanár, 

hispanisztika szakos előadó 

Földrajz, 

természetismeret, 

történelem, honismeret 

5.a 

7.a,b,d 

8.b,d 

főiskola 
matematika-földrajz szakos általános 

iskolai tanár 
Matematika 

5.c 

6.d 

7.b 

főiskola 
angol nyelv és irodalom szakos tanár 

testnevelő tanár 
Angol 

3.m 

4.a,b,c 

 6.d 

7.a 

8.d 

főiskola 
általános iskolai tanító, testnevelés 

szakkollégium 

Magyar nyelv és irod, 

testnevelés 
4.b 

főiskola általános iskolai tanító 
Matematika, etika, 

testnevelés 
2.a 

főiskola 

általános iskolai tanító, rajz 

szakkollégium 

közoktatási vezető 

Magyar nyelv és irod, rajz, 

testnevelés 
3.a 

egyetem 

magyar-orosz szakos általános iskolai 

tanár; okleveles magyartanár 

közoktatási vezetői szakvizsga 

Magyar irodalom 
5.c 

 

főiskola 
tanító, technika szakkollégium; tanító 

fejlesztési (differenciáló) szakvizsga 
Fejlesztés 5-8. évf. 

főiskola 
általános iskolai tanító, differenciáló 

pedagógia szakkollégium 

Matematika, technika, 

testnevelés, ének 
1.m 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész 

pedagógia szakos tanár 

Magyar nyelv és irod. 7.b,d 

főiskola 
könyvtáros és magyar nyelv és irodalom 

szakos ált. isk. tanár 
  

főiskola egészségtantanár   

főiskola 
általános iskolai tanító, könyvtár, rajz 

szakkollégium 

Magyar nyelv és irod, 

matematika, etika 
2.b 

főiskola 
általános iskolai tanító, pedagógia, 

ének-zene szakkollégium 

Magyar nyelv és irod,, 

testnevelés, etika 
3.b 

főiskola általános iskolai tanító Matematika, rajz, technika 1.a 

főiskola 
általános iskolai tanító, népművelés 

szakkollégium 

Magyar nyelv és irodalom, 

etika, ének, testnevelés 
3.m 



egyetem 

népművelő és történelem szakos 

általános iskolai tanár 

okleveles történelem szakos tanár 

Történelem 
6.b 

8.d 

főiskola 
általános iskolai tanító, rajz 

szakkollégium;  

Magyar nyelv és irod, 

etika, technika, rajz 
1.c 

főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógia szakos tanár 
  

főiskola 
történelem-orosz szakos általános 

iskolai tanár 

Történelem, hon– és 

népism. 

6.a,d 

7.a,d 

 8.b 

főiskola földrajz-rajz szakos tanár Rajz 

5.a,b,c 

6.a,b,d 

7.a,b,d 

8.b,d 

szakközépi

skola 

gyógypedagógiai asszisztens 

(felsőfokú); gyermek és ifjúságvédelmi 

ügyintéző 

  

főiskola 
általános iskolai tanító - pedagógia 

szakkollégium 

Matematika, technika, 

környezetismeret, rajz 
3.m 

főiskola tanító - német műveltségi terület 
Magyar nyelv és irod, 

etika, ének, rajz 
1.b 

 


