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Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban 

betöltött munkakörök alapján az  

iskolai végzettségek és szakképzettségek 
 

PEDAGÓGUSOK: 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  egyetem okleveles franciatanár (E2016) 
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (E2002) 
francia mint idegen nyelv szakos tanár (E1999) 
francia szakos nyelvtanár (F1993) 
orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (E1990) 
orosz nyelv (F1981) 

2.  egyetem történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár (E1996) 

3.  egyetem történelem-angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (E1995) 

4.  egyetem gyógypedagógus, logopédia szakirány (E2019) 
kulturális antropológia - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (E2008) 
társadalomismeret tanár (E2008) 
vizuális kultúra tanár (E2008) 

5.  egyetem biológia szakos tanár (E2006) 
kémia szakos tanár (E2001) 
biológia-kémia szakos általános iskolai tanár (F1991) 

6.  egyetem Okleveles testnevelő tanár és az inkluzív nevelés okleveles tanára (E2018) 
testnevelő-edző (F2015) 
Rekreációs mozgásprogram-vezető (személyi edző) (SZK2014) 
Sportedző (atlétika) (SZK2013) 

7.  egyetem Sportedző (kosárlabda) (OKJ2015) 
Okleveles némettanár (E2012) 

8.  egyetem szakvizsgázott pedagógus (okleveles hittanár-nevelő tanár szakképzettségére) (E2018) 
okleveles hittanár-nevelő tanár (E2016) 
okleveles család- és gyermekvédő tanár (E2015) 
Evangélikus hittanári szak (F1996) 
óvodapedagógus (F1991) 

9.  egyetem gyógypedagógus, logopédia szakirány (E2019) 
olasz nyelv és irodalom szakos tanár (E2002) 

10.  egyetem okleveles matematikatanár (E2015) 
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (E2009) 
német nyelv és irodalom - matematika szakos tanár (F1997) 

11.  egyetem okleveles biológiatanár (E2017) 
egészségfejlesztő mentálhigiénikus  (E2012) 
biológia-földrajz szakos tanár (F1996) 
szakvizsgázott pedagógus (inklúzió pedagógiája ismeretkör) (E2012) 
okleveles földrajz szakos tanár (E2002) 

12.  egyetem okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár (E2005) 
okleveles történelem szakos tanár (E2002) 

13.  egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (E2006) 
német nyelv (Magistra Artium) (E2004) 
200 órás német nyelvű általános és szakfordítói képzés (F1996) 
német szakos nyelvtanár (F1996) 
szakpedagógus /pedagógusképzés-továbbképzés/ (E1989) 
biológia-technika szakos általános iskolai tanár (F1983) 
Szakoktatói KRESZ (F1981) 

14.  egyetem okleveles olasztanár (E2012) 
szakvizsgázott pedagógus (orosz-német szakértői) (E2004) 
olasz szakos nyelvtanár (F1996) 
orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (E1986) 

15.  egyetem okleveles matematikatanár (E2016) 
okleveles fizikatanár (E2012) 
humánszervező (E2003) 
hittanár (F1994) 
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár (F1993) 

16.  egyetem biológia szakos tanár (E2009) 
kémia szakos tanár (E1997) 
biológia-kémia szakos tanár (F1994) 

17.  egyetem okleveles általános iskolai testnevelő tanár és okleveles általános iskolai biológia tanár (E2019) 
fittness-wellness instruktor (OKJ2017) 

18.  egyetem német szakos általános iskolai tanár (F1991) 
magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (E1985) 

19.  egyetem közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (E 2007) 
informatika szakos tanár (E 1996) 
matematika-kémia szakos középiskolai tanár (E1993.) 
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Sorszám végzettség Végzettség 

20.  egyetem okleveles angoltanár (E2015) 

21.  egyetem mesterfokozatot és könyvtárpedagógia-tanár (E2010) 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (E1999) 
magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros (F1993) 

22.  egyetem számítástechnika szakos tanár (F2004) 
okleveles informatika szakos tanár (E2007) 
multimédia-fejlesztő (OKJ2004) 

23.  egyetem informatika szakos tanár (E2007) 
informatikus (K2000) 
matematika-testnevelés szakos tanár (F1996) 

24.  egyetem okleveles matematikatanár (E2016) 
informatikatanár (E2009) 
számítástechnika szakos tanár (F1997) 
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár (F1993) 

25.  egyetem szakvizsgázott pedagógus (okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár szakképzettségére (E2016) 
okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár (M2011) 
történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár (E2007) 
rajz-történelem szakos tanár (F2004) 

26.  egyetem fizika szakos tanár és matematika szakos tanár (E2013) 

27.  egyetem matematikus (F2015) 
okleveles matematikatanár és okleveles fizikatanár (E2018) 

28.  egyetem szakvizsgázott pedagógus (magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár 
szakképzettségére) (E2016) 
Fejlesztőpedagógus (F2011) 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (E1999) 
magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos tanár (F1997) 

29.  egyetem okleveles magyartanár (E2015)  

gazdálkodási szakon közgazdász (F2007) 
történelem szakos középiskolai tanár (E1995) 
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (F1990) 

30.  egyetem francia nyelv és irodalom szakos tanár (E2007) 
olasz szakos nyelvtanár (F1996) 
történelem-francia szakos általános iskolai tanár (F1992) 

31.  egyetem matematika szakos tanár (E2004) 
matematika-német nyelv és irodalom szakos tanár (F1996) 

32.  egyetem pedagógus szakvizsga, drámapedagógus (színi nevelés specializáció) (E2007) 
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (E1987) 
magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanár (F1981) 

33.  egyetem okleveles testnevelő tanár (E2016) 
számítástechnika szakos tanár (F2003) 
tanító /természetismeret műveltségi terület/ (F1999) 
pedagógiai asszisztens (K1994) 
Külkereskedlmi szakképesítés (felsőfokú) 
Külkereskedelmi szakképesítés (középfokú) 

34.  egyetem középiskolai testnevelő tanár (E1988) 
biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár (F1984) 

35.  egyetem okleveles magyartanár (E2015) 
informatikus könyvtáros (E2000) 
magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros (F1991) 

36.  egyetem okleveles testnevelő tanár (E2015) 
mesterfokozat és okleveles földrajztanár (E2012.) 
gyógytestnevelő tanár (E2000) 
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár (F1985) 

37.  egyetem okleveles angoltanár (E2016) 
okleveles kommunikáció- és médiaszakértő (E2015) 

38.  egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (E2019) 
okleveles testnevelő tanár (E2016) 
informatika szakos tanár (E2006) 
angol nyelv és irodalom-számítástechnika szakos tanár (F2002) 

39.  egyetem okleveles orosz-történelem szakos általános iskolai tanár (F1991) 
német szakos nyelvtanár (F1997) 
okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár (E2003) 
okleveles fordító és tolmács (E2014) 
okleveles angoltanár (E2012) 

40.  egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (E2008) 
számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ2009) 

41.  egyetem okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár (M2015) 
okleveles földrajztanár E2011 
Földrajz-rajz általános iskolai tanár (F1985) 

42.  egyetem szakvizsgázott pedagógus  (okleveles magyartanár szakképzettségére)(E2017) 
okleveles magyartanár /E2014/ 
magyar irodalom-történelem szakos tanár (E2002) 

43.  egyetem okleveles matematikatanár (E2012) 
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (E2008) 
külkereskedelmi üzletkötő (K2001) 
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Sorszám végzettség Végzettség 

fizika szakos tanár (E1999) 

 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (E2005) 
orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár (F1981) 

2.  főiskola olasz nyelvtanár 

 

Óraadók: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  főiskola oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár (korai felismerés és nevelés; 
testnevelés)  (F1992) 

2.  egyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (számítástechnika szakos) (E2016) 
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája (E2013) 
szakvizsgázott pedagógus (inklúzió pedagógiája ismeretkör) (E2012) 
inkluziv nevelés okleveles tanár (E2011) 
jelnyelvi tolmács (OKJ2008) 
számítástechnika szakos tanár és könyvtáros (F2004) 
könyvtár szak keretében információs menedzser (F2004) 

3.  egyetem szociálpedagógus (F2004) 
okleveles szociológus (E2011) 

4.  egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár-közművelődési és népművelődési előadó 
(E1980) 

 

Oktató-nevelő munkát segítők: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  főiskola kémia-számítástechnika szakos tanár (F2010) 

2.  
középiskola 

érettségi, óvodapedagógus 

számítástechnika, szoftverüzemeltető (OKJ) 

3.  
főiskola kommunikációs szakember, művelődésszervező (PR nonprofit) (F2005) 

4.  főiskola szociális munkás 

5.  egyetem programtervező informatikus (E2013) 

 

 

Gazdasági irodán dolgozók: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  
főiskola gazdasági mérnök-kereskedelmi szakirány (F) 

2.  

középiskola 

számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ2000) 

számvitel ügyintéző (OKJ2001) 

mérlegképes könyvelő (vállalkozói) (OKJ2003) 

társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó (OKJ2012) 

 

Iskolalelkész: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  
egyetem teológus (E1999) 
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GYES-en, tartós táppénzen vannak: 

 

Sorszám végzettség Végzettség 

1.  egyetem okleveles mozgóképkultúra és médiaismeret tanár (E2010) 
okleveles magyartanár (E2010) 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikációs szakember (F2001) 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (okleveles magyartanár szakképzettségére) (E2017) 

2.  egyetem földrajz szakos tanár (E2007) 
biológia-környezettan szakos tanár (E2003) 

 

 

 


