
Név Munkakör Iskolai végzettség Oklevélben megjelölt képesítés Szakvizsga 

fok megnevezése 

 

Andrásiné Vági Erzsébet pedagógus felsőfokú főiskola magyar nyelv és irodalom, tanító (magyar 
nyelv és irodalom) 

 

Bálint Éva pedagógus felsőfokú főiskola angol nyelv és irodalom tanár  

  felsőfokú egyetem angol nyelvtanár  

Bán Gabriella pedagógus felsőfokú főiskola tanító (német), gyógypedagógia szak  

Bardócz Andrásné pedagógiai asszisztens felsőfokú főiskola tanító  

Bertók Katalin pedagógus felsőfokú egyetem biológia, testnevelés közoktatásvezető szakvizsga 

Biczó Tünde óraadó pedagógus felsőfokú főiskola matematika és testnevelés szak  

Bogdán Csilla pedagógus felsőfokú föiskola tanító (angol)  

Boros Ildikó pedagógus felsőfokú főiskola tanító (filmpedagógia, néptánc), 
művelődésszervező, nyelv és beszédfejlesztő 

 

Doma Gáborné pedagógus felsőfokú főiskola tanító (rajz, népművelés)  

Fehérné Molnár Beáta pedagógus felsőfokú főiskola rajz és történelemtanár, tanító  

  felsőfokú egyetem vízuális- és környezetkúltúra  

Gadóczy Marietta pedagógus felsőfokú főiskola tanító (informatika)  

Gasztonyiné Pál Éva óraadó pedagógus felsőfokú főiskola matematika és testnevelés szak  

Gréger Katalin pedagógus felsőfokú főiskola tanító (testnevelés, angol)  

Gulyásné Németh Eszter intézményvezető-helyettes felsőfokú főiskola ének és történelem közoktatásvezető szakvizsga 

 pedagógus felsőfokú egyetem ének-zene tanár  

Györkös-Hamp Zsanett pedagógus felsőfokú főiskola tanító (vízuális nevelés), gyógypedagógia szak  

Havasiné Kiss Krisztina pedagógus felsőfokú főiskola tanító (családvédelem) tánc és dráma szakvizsga 

Hernáth Andrea pedagógus felsőfokú főiskola matematika, kémia mérésmetodika, 
minőségbiztosítás szakvizsga 

  felsőfokú egyetem kötrnyezettan tanár  

  felsőfokú egyetem környezetmérmők  

Hertelendyné Varró Ágnes óraadó pedagógus felsőfokú főiskola tanító  

  felsőfokú főiskola szociálpedagógus-gyógypedagógus  

  felsőfokú egyetem okleveles pedagógiatanár  

Horváthné Medveczky 
Krisztina 

GYES felsőfokú főiskola tanító (informatika)  

Horváth-Nagy Anikó 
Szabina 

GYES felsőfokú egyetem alapképzés tanító (ember és társadalom  

Hoffmann Éva pedagógus felsőfokú főiskola tanító ( angol )  

  felsőfokú egyetem anglisztika alapszakos bölcsész  

Horváthné Tóth Tímea pedagógus felsőfokú főiskola népművelő tanító (informatika  

Iszak Martin pedagógus felsőfokú egyetem történelem, technika és életvitel- és gyakorlat 
tanár 

 

Jobban Margit pedagógus felsőfokú főiskola földrajz szak és könyvtáros  

  felsőfokú egyetem földrajz (információmenedzser)  

Kajtárné Tancsics Hajnalka könyvtáros felsőfokú főiskola informatikus könyvtáros (információbróker, 
információ menedzsment) 

mentorpedagógus szakvizsga 

 pedagógus felsőfokú egyetem ember és társadalom műveltségi terület, 
pedagógiatanár 

 

Katavics Enikő pedagógus középfokú gimnázium főiskolai hallgató  

Kereszturi Márta pedagógus felsőfokú főiskola tanító (angol) közoktatásvezető szakvizsga 

  felsőfokú egyetem pedagógiatanár  

Kiss Szilárd pedagógus felsőfokú főiskola testnevelés tanár (gyógytestnevelés)  

  felsőfokú egyetem testnevelés tanár  

Dr. Kiss-Geosits Beatrix intézményvezető felsőfokú főiskola földrajz , testnevelés tankerület-igazgatási és 
köznevelési vezető 

 pedagógus felsőfokú főiskola mentálhigiénés  

  felsőfokú egyetem testnevelőtanár  

  felsőfokú egyetem doktori oklevél  

Kovács Gergő pedagógus felsőfokú főiskola tanító (magyar nyelv és irodalom)  

  felsőfokú egyetem magyar tanár  

Lohonyai Lászlóné óraadó pedagógus felsőfokú főiskola tanító (úttörővezető)  

Mihajliv Renáta pedagógus felsőfokú egyetem magyar nyelvtan, ének-zene tanár  

Miltényi Eszter pedagógus felsőfokú főiskola magyar nyelv és irodalom, történelem 
(judaisztika) 

 

Mónosné Döbör Cecília pedagógus felsőfokú főiskola tanító (drámapedagógia)  

Nagy Attiláné pedagógus felsőfokú főiskola történelem, tanító (informatika)  

Németh Nikolett pedagógus felsőfokú egyetem angol nyelv és kultúra  

  felsőfokú egyetem biológiatanár  

Ostorics Ildikó pedagógus felsőfokú főiskola orosz, angol  

Pernyészné Róka 
Zsuzsanna 

pedagógus felsőfokú főiskola magyar, könyvtár szak, tanító (vízuális 
nevelés) 

 

Polcsik Bernadett pedagógus felsőfokú felsőfokú biológia, technika mentortanár szakvizsga 

Prácserné Nagy Éva pedagógus felsőfokú főiskola magyar szak, tanító fejlesztő pedagógus szakvizsga 

Pusztai Tamás pedagógus felsőfokú egyetem testnevelés és gyógytestnevelés tanár  

Rábai Rita pedagógiai asszisztens felsőfokú főiskola óvónő  

Rácz-Viola Vivien Tartós távollét felsőfokú egyetem középiskolai testnevelőtanár, 
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

 

Reményi Rózsa pedagógus felsőfokú főiskola németnyelv és irodalom, matematika, 
számítástechnika 

 

  felsőfokú egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
tanár 

 

Schmidt Hajnalka intézményvezető-helyettes felsőfokú főiskola orosz, angol közoktatásvezető szakvizsga 

 pedagógus felsőfokú egyetem középiskolai angol nyelv és kultúra tanár  

Sipőczné Lőrincz Aletta pedagógus felsőfokú főiskola angol, számítástechnika, közgaszdász 
gazdálkodási szak 

 

  felsőfokú egyetem angoltanár  

Süneg Andrea pedagógus felsőfokú főiskola tanító ( informatika )  

Dr. Szendéné Czömpöly 
Dóra 

pedagógus felsőfokú főiskola tanító (német)  

Szibler Krisztiáné pedagógus felsőfokú főiskola tanító (magyar)  

Szijj Krisztina pedagógus felsőfokú főiskola történelem, német, könyvtár  

Sztastyik Éva óraadó pedagógus felsőfokú egyetem olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanár 

 

Tamási Boglárka Judit pedagógus felsőfokú főiskola tanító ( magyar nyelv-és irodalom )  

Varga Józsefné óraadó pedagógus felsőfokú főiskola tanító  

Varga Zsuzsanna pedagógus felsőfokú főiskola fizika-kémia mérés- és értékelés szakvizsga 

  felsőfokú egyetem kémiatanár  

Vida Anikó pedagógus felsőfokú főiskola biológia és rajz szakos általános iskolai tanár  

 


