
Vasvári Pál Tagintézmény alkalmazottai 

Ssz. 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

Munkakör Szakképzettség 

1. főiskola Tanár 

matematika, technika, háztartásökonómia-

életvitel, felsőfokú oktatás informatikus, 
iskolai rendszergazda 

2. főiskola Tanár matematika, német 

3. főiskola Tanár magyar, művelődésszervező 

4. főiskola Tanár 

magyar, ének, (zongora metodika spec.koll.), 

szakvizsgázott pedagógus (kommunikáció és 

beszédfejlesztő pedagógia specializáció) 
5. főiskola Tanár testnevelés, tanító (testnevelés spec. koll.) 

6. főiskola Tanár fizika, matematika, közokt. vez. 

7. főiskola Tanár 

tanító, (spec. koll. ének, népművelés) 
számítástechnika, E-learning tanácsadó, 

közokt. vez. és ped. szakv.  

8. főiskola Tanár matematika, testnevelés, kézilabdaedző 

9. főiskola Tanár 
rajz, vizuális kommunikáció, katolikus 

hittanár 

10. főiskola Tanár testnevelés, földrajz 

11. főiskola Tanár német 

12. főiskola Tanár 
magyar, történelem, drámapedagógia ped. 

szakvizsga 

13. egyetem Tanár 

szociológia szakos bölcsész és középiskolai 

tanár (muzeológia szakirány), történelem 

szakos bölcsész és középiskolai tanár  

14. egyetem Tanár 
tanító, angol, (testnevelés és pedagógia spec. 

koll.) 

15. főiskola Tanár 
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 

közokt. vez. és ped. szakv. 

16. főiskola Tanár fizika, technika, háztartás ökonómia-életvitel 

17. főiskola Tanár matematika, kémia 

18. főiskola Tanár 
biológia, technika, környezetvédelem, 

közokt. vez. 

19. főiskola Tanító tanító (népművelés szakkol.) 

20. főiskola Tanító 
tanító (német idegen nyelvi műv.ter.), 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  

21. főiskola Tanító tanító (magyar nyelv és irodalom műv. ter.) 
22. főiskola Tanító tanító (rajz spec. koll.) 

23. főiskola Tanító tanító 

24. főiskola Tanító tanító, (könyvtár spec.koll.) 

25. főiskola Tanító tanító (ének szakkoll.) 

26. főiskola Tanító 
tanító (nyelvi, irodalmi, kommunikációs 

felkészítés) 



27. főiskola Tanító tanító (ember és társadalom műv. ter.) 
28. főiskola Tanító óvónő, tanító 

29. főiskola Tanító 

tanító (ember és társadalom műv. ter). komm. 

szakos bölcsész (spec. rádió), inkluzív 

nevelés okleveles tanára 

30. főiskola Tanító tanító (rajz és pedagógia szakkoll.) 

31. főiskola Tanító tanító (rajz spec. koll.) 

32. főiskola Tanító tanító, fejlesztőpedagógus 

33. főiskola Tanító tanító 

34. főiskola Iskolatitkár ügyviteli szakos tanár 

35.   Karbantartó   

36.   Portás   

37.   Takarító   

38.   Takarító   

39.   Takarító   

40.   Takarító   

41.   Udvari munkás   

 


