
Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

számítástechnika szakos tanár E

matematika-fizika szkos középiskolai tanár E

pedagógus szakvizsga, vizsgaelnöki szakirány E

testnevelő tanár E

gyógytestnevelő tanár E

aerobic sportoktató OKJ

sporttorna edző OKJ

D szintű labdarúgó edzői minősítés MLSZ

Folyamatban: szakács OKJ

angol középfokú B írásbeli

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár E

szakács OKJ

angol középfokú B2

német alapfokú B1

magyar szakos középiskolai tanár E

közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga E

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár F

magyar nyelv és irodalom- német nyelv és irodalom 

szakos tanár
F

okleveles némettanár E

pedagógus szakvizsga

közoktatási vezető

mesterpedagógus fokozat

Akkreditált Vizsgaközpont szakértője, vizsgáztatója

német felsőfokú C1 komplex

biológia-matematika szakos tanár E

német komplex C

külkereskedelmi idegen nyelvű levelező diploma F

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár E

angol, 

külkereskedelmi 

szaknyelvvel 

bővített

felsőfok

spanyol, 

külkereskedelmi 

szaknyelvvel 

bővített

felsőfok

vendéglátóipari szakközgazdász (vendéglátó-szálloda 

szak) (diploma kiadása folyamatban)
F

pénzügyi-vállalkozási szakértő F

szakoktató a vendéglátó és szálloda szakon F

német középfok

okleveles matematikatanár és okleveles vizuális és 

környezetkultúra tanár
E

képi ábrázolás alapszakos festő (festészet szakirány) F

történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár E

közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga E

Végezettségek

9.

4.

5.

1.

2.

3.

7.

10.

8.

6.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

érettségi

pincér mester

vendéglátás szervező - vendéglős OKJ

német B2

olasz B1

történelem szakos tanár F

közoktatási vezető F

szakács mester

pincér mester

pedagógus szakvizsga

német alap B1 komplex C

érettségi

szakács OKJ

diétás szakács OKJ

Szakács mester

építőmérnök F

számítógép programozó

felsőfokú 

számítástechnikai 

szakképesítés

élelmiszerbiztonsági és-minőségi mérnök E

szakács szakképesítés

pincér szakképesítés

cukrászmester

üzleti szakoktató alapszak, vendéglátó szakirány F

Akkreditált Vizsgaközpont szakértője

Ped. II.

lovári írásbeli B2

angol komplex B2

élelmiszer-technológus mérnök-élelmiszeripari 

higiénikus és mikrobiológus szakirány
F

mérnök-tanár F

élelmkiszeripari menedzser felsőfokú

textilvegyipari technikus középfokú

Turisztikai szervező OKJ

17. matematika-fizika szakos középiskolai tanár E

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár E

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár E

nemzetközi kapcsolatok szakreferens F

angol-magyar szakos tanár F

német alapfokú

matematiks és testnevelés szakos általános iskolai tanár F

testnevelő tanár E

Ped. II.

21.
szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (vendáglátóipari 

szakközépiskola)

15.

20.

13.

12.

19.

11.

14.

16.

18.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

okleveles pedagógiatanár E

tanító-könyvtár F

idegenforgalmi szakmenedzser-falusi turizmus 

utazásszervezezés

felsőfokú 

szakképzés

vendéglátó-üzletvezető
középfokú 

szakképzés

pedagógus szakvizsga E

idegenvezető

Akkreditált Vizsgaközpont szakértője, vizsgáztatója

Ped. II.

idegenforgalmi 

szakmai német
középfokú

23.
angol nyelv és irodalom és orosz nyelv és irodalom 

szakos tanár
F

idegenvezető és hostess
középfokú 

végzettség

magyar nyelv és irodalom szakos tanár F

német nyelv és irodalom szakos tanár és bölcsész E

PR szakértő szakirányú végzettség F

német felsőfokú C1

angol alapfokú B1

idegenforgalmi és szállodaipari közgazdász F

okleveles közgazdásztanár turizmus-vendéglátás szakon E

vendéglátásszervező-vendéglős mesterképzés

angol középfokú komplex

angol gazdasági 

szaknyelvi
középfokú komplex

idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász F

idegenvezető OKJ

mesterdiploma - turizmus szakos közgazdász E

angol
általános felsőfokú 

komplex C1

angol

idegenforgalmi 

szaknyelvi felsőfokú 

komplex C1

vendéglátóipari üzemgazdász F

vendéglátóipari gazdasági szaktanár F

közgazdász E

német, szakmai 

anyaggal bővített
középfokú

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár
E

politológus E

német középfokú komplex

vendéglátó szakmenedzser F

közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon F

angol középfokú komplex

német középfokú komplex

22.

27.

29.

28.

26.

24.

25.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

élelmiszeripari üzemmérnök élelmiszertechonógia szak, 

sütő-élelmiszeripari ágazat
F

műszaki tanár-élelmiszertechnológus szakirány F

szakvizsgázott pedagógus életvitel és kézműves 

szakterületen

angol nyelv és irodalom szakos tanár F

vendéglátó-üzletvezető OKJ

idegenvezető

német középfokú

felszolgáló
szakmunkás 

bizonyítvány

szakoktató
felsőfokú 

szakképesítés

mesterpincér

33. szociálpedagógus F

általános iskolai német nyelv oktató tanár F

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár E

német nemzetiségű szakirány E

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár/kis-és 

középvállalkozási menedzser szakirány
F

közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 

(vendéglátás és szálloda specializáció)
F

Akkreditált vizsgaközpont szakértője, vizsgáztatója

Ped. II. 

angol középfokú szóbeli

angol középfokú írásbeli

matematika szakos tanár E

könyvtáros és matematika szakos tanár F

ECDL base bizonyítvány

pincér szakma

vendéglátó-üzletvezető I.

mixer

üzleti szakoktató-vendéglátó szakirány F

német középfokú

idegenforgalmi és szállodaipari közgazdász F

vendéglátásszervező - vendéglős mester

angol középfokú

német középfokú

földrajz szakos tanár E

földrajz-német szakos tanár F

angol középfokú B2

német középfokú komplex C

kémia szakos tanár F

matematika szakos tanár F

matematika szakos tanár E

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Akkreditált vizsgaközpont szakértője, vizsgáztatója

40.

30.

37.

34.

39.

31.

38.

36.

32.

35.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

történelem szakos bölcsész és tanár E

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár E

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Akkreditált vizsgaközpont szakértője, vizsgáztatója

német középfokú írásbeli B

német középfokú szóbeli A

angol alapfokú komplex C

tanári mesterfokozat-okleveles történelemtanár E

okleveles könyvtáros és történelem szakos általános 

iskolai tanár
F

szakács szakképesítés

mesterszakács

okleveles közgazdász E

nemzetközi kapcsolatok szakreferens F

vendéglátó-üzletvezető OKJ

német felsőfokú komplex

angol középfokú komplex

testnevelő-egészségtan tanári diploma E

gyógytestnevelő E

ped. I.

angol középfok C

németnyelv-tanár F

német nyelv és irodalom tanár E

német középfok

közgazdász F

okleveles közgazdásztanár MA (turizmus-vendéglátás) E

angol középfok C

történelem-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár
E

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár E

szakvizsgázott pedagógus mérésmetódikai, 

minőségbiztosítási és szakértői szakterületen

mesterpedagógus (köznevelési intézményekben)

általános iskolai, német nyelv oktatására képesített tanító F

német szakos nyevtanár F

germanisztikai német alapszakos bölcsész F

okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos 

bölcsész
E

okleveles némettanár E

német C1

angol B2

informatikus mérnök F

informatika tanár E

pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető E

41.

51.

47.

42.

43.

44.

48.

nyelvszakosként a diplomák komplex felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű

46.

49.

50.

45.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

üzleti szakoktató főiskolai szintű

vendéglátó technikus szakkpesítés

általános német középfokú komplex

idegenforgalmi-

vendéglátóipari 

szaknyelvi német

középfokú komplex

szakács - szakmunkás bizonyítvány

vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi

mesterszakács

pedagógiai ismeretek

német nyelv és irodalom szakos tanár E

gyógypedagógus F

Ped. II. -megfelelt

német felsőfokú

holland középfok

földrajz tanár és geográfus E

történelem szakos tanár E

személyügyi gazdálkodó fejlesztő felsőfokú OKJ

orosz középfokú A szint

okleveles emberi erőforrás tanácsadó E

szociálpedagógus-művelődésszervező F

német középfok B2

német-orosz szakos általános iskolai tanár F

okleveles némettanár E

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető E

Ped. II. 

angol nyelvtanár F

angol nyelv és irodalom bölcsész E

román (origó 

nyelvvizsga)
komplex C

érettségi

vendéglátásszervező-vendéglős
középfokú 

szakképesítés

érettségi

cukrász 
szakmunkásképz

ő

cukrászmester

biológia-földrajz szakos középiskolai tanár E

ped. II.

60.

58.

59.

54.

53.

52.

61.

nyelvszakosként a diplomák komplex 

felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékűek

55.

56.

57.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

okleveles angol szakos nyelvtanár E

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár
E

közoktatási vezető

pedagógus szakvizsga

mesterpedagógus fokozat

angol felsőfokú komplex C1

orosz felsőfokú komplex C1

német nyelvtanár F

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár
E

idegenforgalmi és szállodavállalkozási szakértő F

angol alapfok

okleveles általános iskolai tanító F

testnevelés szakos tanár F

testnevelő tanár E

szakvizsgázott pedagógus mozgásfejlesztés szakterület - 

mesterpedagógus fokozat
E

angol szakos nyelvtanár F

angol felsőfokú C komplex

német nyelvtanár F

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár E

angol Cambridge English B2

magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár
E

angol szakos nyelvtanár F

angol középfok komplex

történelem szakos középiskolai tanár E

német felsőfokú

angol alapfokú komplex

történelem-orosz szakos középiskolai tanár E

idegeneforgalmi és szállodaipari szaküzemgazdász F

idegenvezető-szakma

Akkreditált vizsgaközpont vizsgáztatója

német általános felsőfokú C

orosz általános felsőfokú C

70. testnevelő tanár E

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár E

német nyelv és irodalom szakos tanár F

fordítói szakirány F

orosz állami középfokú C

okleveles környezetmérnök E

okleveles mérnök tanár E

gyógypedagógus F

62.

68.

72.

71.

63.

64.

65.

66.

67.

69.



Név Végzettség megnevezése
Egyetem, 

főiskola

Nyelvvizsga 

nyelv
Nyelvvizsga szintje

Végezettségek

1.

pincér szakképesítés

szakács szakképesítés

vendéglátó technikus OKJ

vendéglátásszervező-vendéglős mester mestervizsga

BA üzleti szakoktató alapszak-vendéglátás szakirány F

Cukrász szaktechnikus OKJ

német
általános középfokú 

komplex B2

okleveles középiskolai biológiatanér, okleveles 

középiskolai magyartanár
E

szlovák felsőfokú

76. földrajz szakos középiskolai tanár E

élelmiszermérnök E

marketing és reklámmenedzser OKJ

gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ

érettségi

cukrász

német alapfokú

közgazdász E

vendéglátóipari és idegenforgalmi közgazdász F

80. vendéglátó szakoktató F

vendéglátóipari üzemgazdász F

okleveles gazdasági szaktanár F

közoktatásvezető F

okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) F

informatikus-oktatás informatikus OKJ

79.

78.

77.

81.

E75.

73.

74.

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár betétlap: 

alkalmazott nyelvészeti és fordítói szakirány


