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8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2020/2021. 

 

ssz. Munkakör Végzettség szintje Besorolási kategória szakképzettség Feladatellátási hely 

1. tanár, tanító főiskola Mesterpedagógus általános iskolai tanító, számítástechnika szakos tanár Forráskút 

2. tanár főiskola Pedagógus II. magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár Forráskút 

3. 
tanító főiskola Gyakornok 

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen 

Forráskút 

4. tanító főiskola Pedagógus II. általános iskolai tanító Forráskút 

5. 
tanító főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégium, 
értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
Forráskút 

6. tanító főiskola Pedagógus II. általános iskolai tanító, tánc- és dráma tanár Forráskút 

7. 

tanító főiskola Pedagógus II. 

általános iskolai tanító, értelmileg akadályozottak és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, 

fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus 
differenciáló és fejlesztő pedagógia területen 

Forráskút 

8. tanár, tanító egyetem Pedagógus II. tanító, angol-szakos általános iskolai tanár, mentortanár Forráskút 

9. 
tanár főiskola Gyakornok 

magyar nyelv és irodalomművelődésszervezés szakos 
általános iskolai 

Forráskút 

10. 
tanár egyetem Gyakornok 

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári 
ismeretek, etika tanár 

Forráskút 

11. 
tanár főiskola Pedagógus II. 

magyar nyelv és irodalom, orosz szakos általános iskolai 
tanár 

Forráskút 

12. tanár egyetem Pedagógus I. okleveles történelemtanár, tartósan távol tartósan távol 

13. tanár egyetem Gyakornok biológia-kémia szakos középiskolai tanár Forráskút 

14. tanár főiskola Pedagógus II. angol-magyar- orosz szakos általános iskolai tanár Forráskút 

15. tanár egyetem MSc Pedagógus I. okleveles testnevelő tanár, egészségfejlesztő tanár Forráskút 

16. tanár főiskola Pedagógus II. matematika-fizika szakos általános iskolai Forráskút 

17. tanár egyetem Pedagógus I. magyar nyelv és irodalom szakos  tartósan távol tartósan távol 

18. tanár egyetem BA Gyakornok (óraadó) táncos –és próbavezető Forráskút 

19. tanár főiskola Pedagógus I. matematika-fizika szakos tanár Csólyospálos-Forráskút 

20. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
főiskola Pedagógus II. biológia-rajz szakos általános iskolai tanár Forráskút 

21. 
tanár az alapfokú 

művészeti iskolában 
főiskola Pedagógus I. 

magyar, ének-zene szakos általános iskolai tanár, 
blockflöte előadóművész 

Forráskút 

22. 
tanár az alapfokú 

művészeti iskolában 
egyetem Pedagógus I. 

ének-zene-, népzenetanár, angol nyelv és irodalom szakos 
tanár, katekéta- lelkipásztori munkatárs 

Forráskút 



23. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
egyetem Gyakornok ének-zene szakos általános iskolai tanár Forráskút- Csólyospálos- Üllés 

24. iskolapszichológus egyetem gyakornok okleveles pszichológus Forráskút- Csólyospálos- Üllés 

25. 
tanár, tanító egyetem MSc Mesterpedagógus 

tanító, földrajz szakos általános iskolai tanár, okleveles 
kémiatanár szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Csólyospálos 

26. 
tanító, tanár főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító, történelem szakos tanár, 
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen 

Csólyospálos 

27. 
tanító, tanár egyetem Pedagógus I. 

általános iskolai tanító -természetismeret műveltségi 
terület, óvodapedagógus, okleveles ének-zene tanár 

Csólyospálos 

28. 
tanító egyetem Pedagógus II. 

általános iskolai tanító -természetismeret műveltségi 
terület, óvodapedagógus, okleveles ének-zene tanár 

Csólyospálos 

29. tanító egyetem (BA) Gyakornok tanító, angol nyelv műveltségi terület Csólyospálos 

30. 
tanító főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi 
területen 

Csólyospálos 

31. 
tanító főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen 

Csólyospálos 

32. 
tanító főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító matematika és testnevelés 
műveltségi területen 

Csólyospálos 

33. tanító főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanító Csólyospálos 

34. 
tanító főiskola Pedagógus I. 

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi 
területen 

Csólyospálos 

35. 
tanár főiskola Pedagógus II. 

óvónő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető és 

mentortanár szakterületen 
Csólyospálos 

36. 
tanár főiskola Pedagógus II. 

matematika-rajz szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus 
mérési- értékelési szakterületen 

Csólyospálos 

37. tanár főiskola Pedagógus II. román-biológia szakos tanár Csólyospálos 

38. 
tanár főiskola Pedagógus I. 

földrajz- testnevelés szakos általános iskolai tanár, 
sportedző 

Csólyospálos 

39. tanár főiskola Pedagógus II. magyar-angol szakos általános iskolai tanár Csólyospálos 

40. 
tanár főiskola Pedagógus I. 

történelem szakos tanár és művelődésszervező média 
szakirányon 

Csólyospálos 

41. logopédus főiskola Pedagógus I. gyógypedagógus, logopédia szakos tanár Csólyospálos - Forráskút 

42. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
egyetem Pedagógus I. 

okleveles orgonatanár, klasszikus zongora és orgona 
előadóművész 

Forráskút - Csólyospálos - Üllés 

43. 
tanár az alapfokú 

művészeti iskolában 
egyetem Gyakornok okleveles gitár tanár Forráskút - Csólyospálos - Üllés 

44. 
tanár egyetem Pedagógus I. 

biológia-technika szakos általános iskolai és technika 
szakos középiskolai  tanár 

Forráskút - Csólyospálos - Üllés 



45. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
főiskola Pedagógus I. rajz-földrajz szakos általános iskolai tanár Forráskút - Csólyospálos - Üllés 

46. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
főiskola Pedagógus I. rajz-vizuális kommunikáció szakos általános iskolai tanár tartósan távol 

47. 

tanár egyetem Mesterpedagógus 

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, 
történelem szakos középiskolai tanár, etika, ember- és 

társadalomismeret szakos tanár, könyvtárostanár, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

Üllés 

48. 
tanító főiskola Pedagógus II. 

általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus 
fejlesztő, differenciáló pedagógia területen 

Üllés 

49. 
tanító főiskola Mesterpedagógus 

általános iskolai tanító, táncpedagógus, szakvizsgázott 
pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen 

Üllés 

50. tanító főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanító, könyvtár szakkolégium Üllés 

51. 
tanító főiskola Pedagógus II. 

általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus 
fejlesztő, differenciáló pedagógia területen 

Üllés 

52. 
tanító főiskola Pedagógus II. 

általános iskolai tanító, tanítói gyógytestnevelő, 
szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés 

szakirányon 
Üllés 

53. tanító főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanító Üllés 

54. 
tanító egyetem MSc Mesterpedagógus 

általános iskolai tanító, okleveles neveléstudomány szakos 
bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 

pedagógiai értékelési szakértő 
Üllés 

55. tanító főiskola Pedagógus I. tanító - gyógypedagógus Üllés 

56. 

tanár, tanár az 
alapfokú művészeti 

iskolában 
főiskola Pedagógus I. 

magyar nyelv és irodalom történelem szakos általános 
iskolai tanár, általános iskolai tanító, 

táncpedagógusnéptánc 
Üllés 

57. tanár főiskola Pedagógus I. matematika-technika szakos általános iskolai tanár Üllés 

58. tanár egyetem Pedagógus I. fizika szakos tanár Üllés 

59. tanár egyetem Pedagógus II. földrajz-biológia- kémia szakos tanár Üllés - Forráskút 

60. tanár egyetem BSC Gyakornok testnevelő edző Üllés 

61. tanár főiskola Pedagógus II. angol- számítástechnika szakos általános iskolai tanár Üllés 

62. tanár főiskola Pedagógus I. angol-orosz szakos általános iskolai tanár Üllés 

63. tanár főiskola Pedagógus I. magyar-orosz szakos általános iskolai tanár Üllés 

64. tanár egyetem Pedagógus I. biológia- szakos középiskolai tanár Üllés 

65. 
tanár főiskola Mesterpedagógus 

angol-magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, 
szakvizsgázott pedagógus gyermek-, ifjúság- és 

családvédelem pedagógiája területen 
Üllés 

  


