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Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

   

  

  iskolai végzettség szakképzettség 

1. felsőfokú - egyetemi rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár 

2. felsőfokú - főiskolai tanító (testnevelés tantárgycsoport) 

3. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanító ember és társadalom 
műveltségi területen 

4. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (ének-zene) 

5. felsőfokú - főiskolai tanító 

6. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (kémia) 

7. felsőfokú - főiskolai angol nyelvtanár 

8. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanító, informatikus könyvtáros 

9. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája és 
pszichopedagógia szakos tanár 

10. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus (technika) 

11. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - autizmus spektrum pedagógiája 
szakirányon 

12. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája szakos 
tanár, logopédus 

13. felsőfokú - egyetemi pszichológus 

14. felsőfokú - egyetemi középiskolai tanár (testnevelés) 

15. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (történelem) 

16. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (rajz és műalkotások elemzése, 
vizuális kultúra) 

17. felsőfokú - egyetemi pszichológus 

18. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (rajz és műalkotások elemzése, 
vizuális kultúra) 

19. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus -logopédia, oligofrénpedagógia szak 

20. felsőfokú - egyetemi gyógypedagógus, közéiskolai tanár (angol nyelv) 

21. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája 
szakirányon 

22. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

23. felsőfokú - egyetemi általános iskolai tanár (fizika) 

 



 
24. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - tiflopedagógia, oligofrénpedagógia 

szak, matematika szakos tanár 

25. felsőfokú - főiskolai középiskolai tanár (testnevelés) 

26. felsőfokú - egyetemi gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája és 
értelmileg akadályozottak pedagiája szakirányon, 
okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia 
szakirányon 

27. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus, általános iskolai tanár (német nyelv) 

28. felsőfokú - főiskolai pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb 
felsőfokú végzettségű (informatika) 

29. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája 
szakirányon 

30. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - tiflopedagógia, oligofrénpedagógia, 
logopédia szak 

31. felsőfokú - főiskolai általános iskolai tanár (ének-zene) 

32. felsőfokú - egyetemi középiskolai tanár (testnevelés) 

33. felsőfokú - főiskolai tanító 

34. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája 
szakirányon 

35. felsőfokú - főiskolai rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár 

36. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

37. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - tiflopedagógia, oligofrénpedagógia 
szak 

38. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - tiflopedagógia, oligofrénpedagógia 
szak 

39. felsőfokú - egyetemi gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája szakos 
tanár, biológia-földrajz-egészségtan szakos tanár 

40. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája szakos 
tanár 

41. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 

42. felsőfokú - egyetemi tanító (testnevelés), gyógytestnevelő 

43. felsőfokú - egyetemi középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom) 

44. középfokú judo edző 

45. felsőfokú - főiskolai szociálpedagógus 

46. felsőfokú - főiskolai gyógypedagógus - látássérültek pedagógiája és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 



 
 

   

Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

 

  munkakör iskolai 
végzettség 

szakképzettség 

1. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

2. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai asszisztens 

3. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai asszisztens 

4. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai asszisztens 

5. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

6. iskolatitkár felsőfokú-
főiskolai 

jogi asszisztens 

7. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú pedagógiai asszisztens 

8. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

9. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

10. rendszergazda középfokú informatikai szakember az 
elektronikus oktatás területén 

11. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai asszisztens 

12. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

13. gyógypedagógiai 
asszisztens 

középfokú gyógypedagógiai segítő munkatárs 

 


