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Szak Végz. Tanított tárgy 

angol és német nyelv E angol nyelv és német nyelv 
angol és orosz nyelv E angol nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
biológia és kémia E biológia, kémia 
biológia és kémia E biológia, kémia 
biológia és latin nyelv E biológia 
biológia és testnevelő E biológia, testnevelés és sport 
ének, magyar nyelv és irodalom E magyar nyelv és irodalom, ének-zene 
ének-zene és biológia E ének-zene, biológia 
fizika, kémia és számítástechnika E fizika, kémia 
földrajz és latin nyelv E földünk és környezetünk, latin nyelv 
földrajz és rajz E földünk és környezetünk, rajz és vizuális kultúra 
francia és orosz nyelv E francia nyelv 
francia, orosz és német nyelv E francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv 
gyorsírás és gépírás, egészségfejl., 
mentálhigiénikus, család- és gyermekvédő E információkezelés 

hittan, angol nyelv E angol nyelv 
kémia és etika E kémia 
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv E magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv E  
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv E magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
magyar nyelv és irodalom, dráma E magyar nyelv és irodalom, színházi alapismeretek 
magyar nyelv és irodalom, filozófia E mozgókép- és médiaismeret 
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 
filozófia E magyar nyelv és irodalom, német nyelv, bevezetés 

a filozófiába 
magyar nyelv és irodalom, könyvtáros E magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, orosz és angol 
nyelv F 

 

magyar nyelv és irodalom, történelem E magyar nyelv és irodalom, történelem, 
társadalomismeret 

matematika E matematika 
matematika E matematika 
matematika és fizika E matematika, fizika 
matematika és fizika E matematika, fizika 
matematika és fizika E matematika, fizika 
matematika és fizika E  
matematika és francia nyelv E  
matematika és informatika E  
matematika és informatika E matematika, informatika 
matematika és informatika E matematika, informatika 
matematika és informatika, technika E matematika, informatika, technika 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: egyetemi végzettség, F: főiskolai   végzettség 

matematika és kémia E matematika 
német és orosz nyelv E német nyelv 
német nyelv E német nyelv 
német nyelv E német nyelv 
német nyelv E német nyelv 
orosz nyelv, magyar nyelv és irodalom, 
dráma E magyar nyelv és irodalom 

etika, ember és társadalomismeret, 
színháztörténet E színházi alapismeretek, társadalomismeret, 

erkölcstan 
testnevelés E testnevelés és sport 
testnevelés E testnevelés és sport 
testnevelés E testnevelés és sport 

történelem és földrajz E történelem, társadalomismeret, földünk és 
környezetünk 

történelem és földrajz E történelem, társadalomismeret, földünk és 
környezetünk 

történelem, dráma, népművelő, magyar nyelv 
és irodalom E történelem, színházi alapismeretek, 

társadalomismeret 
történelem, francia nyelv, mozgóképkultúra- 
és médiaismeret E történelem, francia nyelv, színházi alapismeretek, 

mozgóképkultúra- és médiaismeret 
   
Helyettesítők   
történelem, mozgóképkultúra- és 
médiaismeret E történelem, mozgóképkultúra- és médiaismeret 

francia nyelv F francia nyelv 
angol nyelv E angol nyelv 
matematika, fizika E matematika 
   
Óraadók   
zongoratanár, ének, zeneiskolai szolfézs F ének-zene 
magyar nyelv és irodalom E magyar nyelv és irodalom 
történelem, mozgóképkultúra- és 
médiaismeret 

E történelem, mozgóképkultúra- és médiaismeret 

francia nyelv F francia nyelv 
etika, ember és társadalomismeret, 
színháztörténet 

E színházi alapismeretek, társadalomismeret, 
erkölcstan 

 


