
Erkel Ferenc Tagintézmény alkalmazottai 

Ssz. 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

Munkakör Szakképzettség 

1. főiskola Gyógypedagógus 
oligofrén pedagógia, pszichopedagógia, 

(Családgondozási és testnevelés spec. koll.) 

2. egyetem Tanár történelem, magyar 

3. főiskola Tanár német, pedagógia 

4. főiskola Tanár 
földrajz, testnevelés, közoktatás vezető és 
ped. Szakvizsga 

5. főiskola Tanár földrajz, biológia, ped. szakvizsga  

6. főiskola Tanár történelem, orosz, angol 

7. főiskola Tanár német szakos nyelvtanár, angol nyelvvizsga 

8. egyetem Tanár okleveles testnevelő tanár  
9. főiskola Tanár földrajz, történelem 

10. egyetem Tanár kémia, biológia, biológus 

11. főiskola Tanár matematika, ének-zene 

12. főiskola Tanár matematika, számítástechnika 

13. főiskola Tanár 
magyar, történelem, közoktatás vezető és 
ped. szakvizsga, 

14. egyetem Tanár 
okleveles ének-zene tanár, okl. kóruskarnagy 

művész 

15. főiskola Tanár 
művelődésszervező és magyar nyelv és 
irodalom 

16. főiskola Tanár magyar, történelem 

17. főiskola Tanár magyar, hittanár 

18. főiskola Tanár 
angol nyelv és irodalom, történelem, 

könyvtár 

19. főiskola Tanár földrajz, testnevelés 

20. főiskola Tanár biológia, technika, számítástechnika 

21. főiskola Tanár matematika, számítástechnika 

22. főiskola Tanár 
magyar, történelem, drámapedagógia ped. 

szakvizsga 

23. főiskola Tanár 

magyar, könyvtár, hittanár, fejlesztő-

differenciáló szakpedagógus, egyenlő 
bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő 
ped., közoktatás vez. és ped. szakvizsga 

24. egyetem Tanár 
fizika-testnevelés szakos tanár, labdarúgás 

sportedző 

25. főiskola Tanár rajz, matematika 

26. főiskola Tanító tanító, könyvtáros, (informatika műv. ter.) 

27. főiskola Tanító tanító, (ének-zene és pedagógia szakkoll.) 

28. főiskola Tanító tanító, (ének műveltségi terület) 
29. főiskola Tanító tanító, (informatika műv. ter.), óvónő 



30. főiskola Tanító 
tanító,(ember és társadalom 

műveltségterület) 
31. főiskola Tanító tanító, (testnevelés spec. koll.),  

32. főiskola Tanító tanító (magyar nyelv és ir. műv. ter.) 
33. főiskola Tanító tanító, rajz 

34. főiskola Tanító tanító 

35. főiskola Tanító tanító, (orosz és pedagógia szakkoll.), 

36. főiskola Tanító tanító (népművelés szakkoll., óvónő) 
37. főiskola Tanító tanító (ének-zene műv.ter.) 
38. főiskola Tanító tanító (technika szakkoll.) 

39. főiskola Tanító tanító (népművelés, közműv. szakkoll.) 
40. főiskola Tanító tanító (könyvtár szakkoll.) 

41. főiskola Tanító tanító (ének-zene műv. ter.) 
42. főiskola Tanító tanító (informatika műv. ter.) 
43. érettségi Iskolatitkár gimnázium érettségi 

44. érettségi Iskolatitkár 

szakközépiskolai érettségi, földmérő, TB és 
bérügyi szakelőadó, számítógépkezelő-

használó, mérlegképes könyvelő,pénzügyi és 
számviteli ügyintéző 

45. főiskola Pedagógiai assz. művelődésszervező, kulturális menedzser  
46.   Karbantartó   

47.   Portás   

48.   Takarító   

49.   Takarító   

50.   Takarító   

51.   Takarító   

52.   Takarító   

53.   Takarító   

54.   Takarító   

55.   Takarító   

56.   Udvari munkás   

 


