
Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség

1. kereskedelem szakos oktató főiskola kereskedelmi üzemgazdász

2.
történelem-német nyelv és irodalom 

szakos oktató
mesterfokozat

okleveles történelemtanár, német nyelv és 

irodalom szakos tanár

3.

magyar nyelv és irodalom-angol nyelv 

és irodalom-orosz nyelv és irodalom 

szakos oktató

egyetem

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 

tanár, okleveles magyar-orosz szakos 

általános iskolai tanár

4. matematika szakos oktató egyetem matematika szakos tanár

5. kereskedelem szakos oktató főiskola műszaki szakoktató

6.
magyar nyelv és irodalom-ügyvitel 

szakos oktató
mesterfokozat

okleveles magyartanár, ügyvitel szakos 

tanár

7. testnevelés szakos oktató mesterfokozat testnevelő tanár

8.
magyar nyelv és irodalom-angol nyelv 

és irodalom szakos oktató
egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, angol nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár

9.
földrajz-történelem-angol nyelv és 

irodalom szakos oktató
egyetem

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 

tanár, okleveles földrajztanár, történelem 

szakos általános iskolai tanár

10. kereskedelem szakos oktató főiskola
művelődésszervező, mérlegképes könyvelő, 

képesített könyvelő, pénzügyi ügyintéző

11. német nyelv és irodalom szakos oktató főiskola német nyelv és irodalom szakos tanár

12. gépészet szakos oktató főiskola műszaki szakoktató gépészeti szakirányon

13. informatika-építőipar szakos oktató főiskola
számítástechnika szakos tanár, 

építészmérnök

14. kereskedelem szakos oktató mesterfokozat
közgazdász tanár, közgazdász gazdálkodási 

szakon

15. építőipar szakos oktató
középfokú iskolai 

végzettség
szobafestő-mázoló (tapétázó)

16. szociálpedagógus oktató főiskola szociálpedagógus

17.
matematika-orosz-informatika szakos 

oktató
egyetem

okleveles informatika szakos tanár, 

okleveles matematika-orosz szakos 

általános iskolai tanár

18.
matematika-orosz nyelv és irodalom-

számítástechnika szakos oktató
mesterfokozat

okleveles matematikatanár, 

számítástechnika szakos tanár, pénzügyi 

vállalkozási szakértő, matematika-orosz 

szakos általános iskolai tanár

19. földrajz-környezettan szakos oktató egyetem földrajz szakos középiskolai tanár

20. szociálpedagógus oktató főiskola szociálpedagógus

21. történelem szakos oktató egyetem
okleveles történelem szakos bölcsész és 

tanár

22. informatika szakos oktató főiskola mérnök-informatikus

23. informatika szakos oktató mesterfokozat okleveles középiskolai informatikatanár

24. gépészet szakos oktató főiskola műszaki szakoktató

25.
kollégiumi nevelőtanár-szépészet 

szakos oktató
mesterfokozat

okleveles kollégiumi nevelőtanár, műszaki 

szakoktató

26. gépészet szakos oktató főiskola

műszaki szakoktató gépészeti szakirányon, 

csőhálózat és berendezés-szerelő, 

gázvezeték- és készülékszerelő mester
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27. szépészet szakos oktató
középfokú iskolai 

végzettség
fodrász

28.
magyar nyelv és irodalom-történelem 

szakos oktató
egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és középiskolai tanár, okleveles 

történelemtanár, könyvtáros

29.
magyar nyelv és irodalom-történelem 

szakos oktató
egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom-

történelem szakos középiskolai tanár, 

oklevelesfilozófia szakos előadó

30. biológia-kémia szakos oktató egyetem
okleveles biológia-kémia szakos 

középiskolai tanár

31. szépészet szakos oktató
középfokú iskolai 

végzettség
kozmetikus

32.
matematika-fizika-informatika szakos 

oktató
egyetem

matematika-fizika szakos középiskolai 

tanár, okleveles informatika szakos tanár

33.
magyar nyelv és irodalom-ügyvitel 

szakos oktató
mesterfokozat

okleveles emberi erőforrás tanácsadó, 

ügyvitel szakos tanár, kommunikáció szakos 

bölcsész


