
 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

név végzettség szakképzetség 

Ábrahám Bence főiskola védelmi igazgatási szervező, sportedző (úszás), 

Beke Márta főiskola 
művészeti rajz szakos középiskolai 

tanár,tervezőgrafikus,  

Békési Tünde főiskola 

általános iskolai tanító angol idegen nyelvi 
műveltségi területen, óvodapedagógus, általános 

iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel, 
általános iskolai tanító informatika szakkollégiumi 

képzéssel, felsőfokú oktatási 

Blanár Edit Etelka  
intézményvezető helyettes 

egyetem 
matematika szakos általános iskolai tanár, kémia 

szakos tanár, kémia szakos általános iskolai tanár,  

Bodorné László 
Zsuzsanna 

főiskola 
földrajz szakos általános iskolai tanár, biológia 

szakos általános iskolai tanár 

Bogárné Bojtos Ildikó főiskola 
angol szakos nyelvtanár, földrajz szakos általános 
iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai 

tanár 

Bozó Katalin egyetem 

történelem szakos középiskolai tanár, magyar 
szakos általános iskolai tanár, okleveles magyar 

nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
történelem szakos általános iskolai tanár 

Buru Katalin főiskola angol szakos nyelvtanár 

Buzek Tibor Zoltán egyetem 
fizika szakos általános iskolai tanár,matematika 
szakos középiskolai tanár, matematika szakos 

általános iskolai tanár, 

Constantin Katalin főiskola 
történelem szakos általános iskolai tanár,magyar 
nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  

Czigány Ferencné főiskola 
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 

képzéssel, 

Cser-Babinecz Csilla egyetem 
matematika szakos általános iskolai tanár, 

matematika szakos tanár,földrajz szakos általános 
iskolai tanár,  

Csiki-Kaposi Krisztina főiskola 
általános iskolai tanító matematika műveltségi 

területen,  

Dányi Gabriella főiskola 
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi 

képzéssel,  

Deli Andrásné főiskola 
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 
tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár,  

Deli Csilla főiskola 
ének-zene szakos általános iskolai tanár, 
matematika szakos általános iskolai tanár,  

Désiné Aradi Edit főiskola általános iskolai tanító, 

Drechsler Mónika Éva  
intézményvezető helyettes 

egyetem 
mérnök-informatikus, okleveles informatikatanár, 

okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár,  

Dudás Melinda főiskola általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, 

Dusnoki Ildikó főiskola általános iskolai tanító, óvodapedagógus,  



Gerendási Réka egyetem 
okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és tanár, 

Gyulayné Bata Bernadett egyetem könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  

Hauer-Máthé Dalma 
Krisztina 

egyetem okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár, 

Jakab Tímea egyetem 
testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos 
tanártorna sportedző, kulturális menedzser,  

Jankovits István egyetem 
latin nyelv és irodalom szakos tanár, történelem 

szakos középiskolai tanár,  

Kádár Gabriella főiskola 
gyógypedagógus, általános iskolai tanító 
természetismeret műveltségi területen,  

Katona Gábor egyetem okleveles középiskolai testnevelő tanár,  

Kékesi Erika Katalin főiskola 
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel,  

Kemény-Kaszás 
Bernadett 

egyetem testnevelő tanár,  

Keresztes Ágnes egyetem 
okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár, művészeti 

rajz szakos középiskolai tanár, 

Kiss Viktória főiskola 
általános iskolai tanító idegen nyelv 

szakképesítéssel,  

Koller Erik egyetem 
testnevelés szakos tanár, földrajz szakos tanár, 

földrajz szakos tanár,  

Köbölné Gál Mónika egyetem általános iskolai tanító, pedagógia szakos tanár, 

Lévainé Szabó Erzsébet egyetem 
okleveles földrajz szakos tanár, népművelő, 

történelem szakos tanár, okleveles pedagógia 
szakos bölcsész és tanár,  

Lukács Julianna egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 
tanár, általános iskolai énektanár, magyar nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár, 
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár,  

Magyar Katalin 
intézményvezető helyettes 

egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos 

általános iskolai tanár, 

Máltsik Mónika egyetem 
okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és tanár,  

Marossy Katalin Erzsébet egyetem 
ábrázoló geometria szakos tanár, matematika szakos 

középiskolai tanár,  

Merczel Marianne főiskola 
testnevelés szakos általános iskolai tanár, biológia 

szakos általános iskolai tanár,  

Mérész Katalin főiskola 
általános iskolai tanító, földrajz szakos általános 

iskolai tanár, oklevél  

Mestyanekné Kovács 
Eszter 

egyetem 
magyar szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv 
és irodalom szakos középiskolai tanár, történelem 

szakos általános iskolai tanár,  

Mezei Anna Márta főiskola 
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 

képzéssel,  

Németh Katalin főiskola 
technika szakos általános iskolai tanár, matematika 

szakos általános iskolai tanár, 

Papp Tamás főiskola 

számítástechnika szakos tanár, földrajz szakos 
általános iskolai tanár, biológia szakos általános 

iskolai tanár, okleveles játék- és szabadidő-szervező 
tanár,  



Pappné Almási Zita egyetem 
matematika szakos középiskolai tanár, kémia szakos 

középiskolai tanár, számítástechnika szakos 
középiskolai tanár, 

Pénzes Sándor egyetem 
informatika szakos tanár, pedagógia szakos előadó, 

villamosipari műszaki tanár,  

Perczel-Kováts Orsolya főiskola ének-zene szakos tanár,  

Dr. Puszter Bernadett  
intézményvezető  

egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
orosz szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és 
irodalom szakos általános iskolai tanár, angol szakos 

nyelvtanár, okleveles jogász, 

Rényi Péter főiskola 
matematika szakos általános iskolai tanár, általános 

iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, 
okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár,  

Saska Erika főiskola 
általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol 

idegen nyelvi műveltségi területen,  

Sorecz Gabriella főiskola testnevelés szakos tanár,  

Szabóné Berki Katalin egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 

német szakos nyelvtanár,  

Szalay László főiskola 
matematika szakos általános iskolai tanár, műszaki 
ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai 

tanár, 

Szekerkáné Erdélyi Tünde főiskola 
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi 

képzéssel,  

Szijártó Teréz főiskola szociálpedagógus, általános iskolai hitoktató,  

Takács Marianna főiskola 
angol szakos nyelvtanár, történelem szakos 

általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai 
tanár,  

Temesiné Orczi Tímea főiskola rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár, 

Tormay Tibor főiskola angol szakos nyelvtanár,  

Toronyai Sándor főiskola 
matematika szakos általános iskolai tanár, fizika 

szakos általános iskolai tanár,  

Trábert Elvira egyetem 
matematika szakos általános iskolai tanár, fizika 

szakos középiskolai tanár,  

Várhegyi Antónia egyetem 
magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos 

általános iskolai tanár, okleveles magyartanár,  

Várkonyi Réka egyetem biológia szakos tanár, biológus,  

Végh Emőke egyetem 
okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész 
és tanár, közgazdász idegenforgalmi és szálloda 

szakon, angol szakos nyelvtanár,  

Winkler Marietta főiskola 
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen,  

 


