
 
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 

2020 – 2021. tanév 

 

Ssz. Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1.  Asztalos Sándorné tanító főiskola 
Általános iskolai tanító  - Orosz 

szakkollégium 

2.  Balassa-Kristó Edina Eszter szaktanár főiskola 

Képi ábrázolás alapszakos fes-

tő/grafikus 

sportedző (úszás, testépítés-

fitness) 

3.  Bánfi Zoltán tanító főiskola 

Általános iskolai tanító magyar 

nyelv és irodalom műveltségi te-

rületen 

4.  Béres-Berényi Dorottya szaktanár egyetem 
Okleveles angoltanár és okleveles 

nyelv-és beszédfejlesztő tanár 

5.  Botkáné Kovács Henriett 
intézményvezető-

helyettes 

főiskola 

 

 

szakvizsga 

Általános iskolai, idegennyelv 

(angol) oktatására képesített tanító 

Gyakorlatvezető mentortanár 

Közoktatásvezetői szakvizsga 

6.  Csankiné Láda Ildikó 
intézményvezető-

helyettes 

főiskola 

 

 

szakvizsga 

Általános iskolai tanító 

Könyvtár szakkollégium 

Gyakorlatvezető mentortanár 

Közoktatásvezetői szakvizsga 

7.  Cseszkóné Locskai Éva tanító 

főiskola 

 

szakvizsga 

Általános iskolai tanító – könyvtár 

szakkollégium 

Differenciáló (fejlesztő) szakpe-

dagógus  

8.  Csillag Éva Marianna szaktanár 
főiskola 

egyetem 

angol-francia szakos tanár 

francia nyelv és irodalom kiegé-

szítő szakos bölcsész és tanár 

angol nyelv és irodalom kiegészí-

tő szakos bölcsész 

9.  
Csizmadia-Vidács Nóra 

(tartós távollét) 
tanító  főiskola 

Olasz nyelv és irodalom szakos 

tanár és tanító 

10.  Csorba László óraadó szaktanár főiskola 
Fizika-technika szakos általános 

iskolai tanár 

11.  
Czeróczki Claudia  

(tartós távollét) 
tanító főiskola 

Magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár és tanító 

Okleveles nyelv és beszédfejlesz-

tő tanár 

12.  
dr. Hajdú Imre 

(csökkentett munkaidő) 
szaktanár 

főiskola 

 

szakvizsga 

egyetem 

Matematika-technika szakos álta-

lános iskolai tanár 

Közoktatásvezető szakvizsga 

Okleveles jogász 

Közgazdász 



13.  dr. Molnárné Megyeri Anikó szaktanár 
főiskola 

egyetem 

Magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár és művelődésszervező 

Angol nyelv és irodalom szakos 

tanár 

Okleveles középiskolai magyarta-

nár 

14.  
Erdős-Gojdár Anna 

(tartós távollétlét) 
tanító főiskola 

Tanító - Magyar nyelv és iroda-

lom választott műveltségterület 

15.  Ferenczi Emese tanító főiskola 
Általános iskolai, idegen nyelv 

(angol) oktatására képesített tanító 

16.  Fodor Adél tanító 
főiskola 

szakvizsga 

Általános iskolai tanító 

Differenciáló (fejlesztő) szakpe-

dagógus szakvizsga 

17.  
Gajdán Béláné 

(tartós távollét) 
tanító főiskola 

Általános iskolai tanító - könyvtár 

szakkollégium 

18.  Galamb Ágnes tanító főiskola 
Tanító – ember és társadalom mű-

veltségi területen 

19.  Garai-Szabóné Póth Edit szaktanár főiskola 

Matematika-fizika szakos általá-

nos iskolai tanár 

Kémia szakos tanár 

20.  Gémes Dóra tanító főiskola 

Általános iskolai tanító - Ember és 

társadalom műveltség terület 

Erkölcs, etika szakos pedagógus 

21.  Gergely Szilvia szaktanár főiskola Testnevelő tanár és tanító 

22.  Héjjáné Hódi Ilona tanító főiskola Általános iskolai tanító 

23.  Horváth Sándor tanító főiskola 

Általános iskolai tanító magyar 

nyelv és irodalom műveltségi te-

rületen 

Általános iskolai tanító matemati-

ka műveltségi területen 

24.  Horváth Tímea  tanító főiskola 

Tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltség területen 

Okleveles nyelv- és beszédfejlesz-

tő tanár 

25.  
Juhász-Kissné Zombori Anita 

 
tanító főiskola 

Általános iskolai tanító vizuális 

nevelés műveltségi területen 

Okleveles nyelv- és beszédfejlesz-

tő tanár 

Okleveles andragógus tanár 

Szakvizsgázott pedagógus, közok-

tatási vezető 

26.  Kácsor Katalin szaktanár egyetem 
Okleveles magyartanár 

Okleveles történelemtanár 

27.  
Katonáné Hajnal Anita 

 
tanító főiskola 

Tanító - Természetismeret mű-

veltségterület 

Egészségfejlesztő mentálhigiéni-

kus 

28.  Kóródiné Janicsek Éva tanító 

főiskola 

 

szakvizsga 

Tanító - Magyar nyelv és iroda-

lom műveltségi terület 

Differenciáló (fejlesztő) szakpe-

dagógus szakvizsga 

29.  Kovács Emese Réka szaktanár egyetem 

Okleveles középiskolai történe-

lemtanár és állampolgári ismere-

tek tanára 

Okleveles rajz- és vizuáliskultúra-



tanár 

30.  Kovács Imre Krisztián szaktanár főiskola 

Testnevelés-rekreáció szakos      

tanár 

Okleveles középiskolai testnevelő 

tanár 

Úszás sportedző 

31.  Kőhegyi Ferenc szaktanár főiskola 
Technika-testnevelés szakos tanár 

Úszás sportedző 

32.  László-Molnár Angelika szaktanár főiskola 
Magyar – történelem szakos álta-

lános iskolai tanár 

33.  Lénárt Dóra tanító főiskola Általános iskolai tanító 

34.  Lukács Enikő tanító főiskola 

Nemzetiségi (német) tanító 

Általános iskolai tanító matemati-

ka műveltségi területen 

35.  Miskolczi Csilla tanító 

főiskola 

 

szakvizsga 

Tanító - Testnevelés szakkollégi-

um 

Differenciáló (fejlesztő) szakpe-

dagógus szakvizsga 

36.  
Mucsi-Magyar Nóra 

(tartós távollét) 
tanító főiskola 

Tanító – idegen nyelv (angol) 

műveltség terület 

37.  Nagyné Hegedűs Edina tanító főiskola 
Tanító - természetismeret művelt-

ségi terület 

38.  Pósáné Pap Renáta tanító főiskola 
Tanító - természetismeret művelt-

ségi terület 

39.  Rácz-Balog Renáta 
mb. intézményve-

zető 

főiskola 

 

szakvizsga 

Magyar – francia szakos tanár 

Ifjúságsegítő 

Intézményvezető és középvezető 

területen szakvizsgázott pedagó-

gus 

40.  Révész Natália tanító főiskola 
Általános iskolai tanító testneve-

lés műveltségi területen 

41.  Rocsik Dániel tanító egyetem 

Tanító - testnevelés és sport mű-

veltség terület 

Okleveles testnevelő tanár 

42.  Rocsik Zsófia tanító  
Általános iskolai tanító matemati-

ka műveltségi területen 

43.  Szabó Éva szaktanár 

főiskola 

főiskola 

szakvizsga 

Magyar – ének-zene szakos tanár 
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

Gyakorlatvezető mentortanár 

Mentorpedagógus 

44.  Szalay Balázs szaktanár 
főiskola 

egyetem 

Matematika-számítástechnika 

szakos tanár 

Okleveles matematikatanár 

45.  Szilágyi Erika szaktanár egyetem 
Okleveles magyartanár 

Okleveles némettanár 

46.  Szőke Istvánné szaktanár főiskola 
Népművelő és magyar szakos 

általános iskolai tanár 

47.  
Varga Karolina 

(tartós távollét) 
tanító 

főiskola 

 

szakvizsga 

Tanító - természetismeret válasz-

tott műveltségterület 

Szakvizsgázott pedagógus a peda-

gógiai értékelés és kutatótanári 

feladatok terén 

48.  Varga-Bárány Marianna szaktanár 
főiskola 

egyetem 

Biológia-földrajz szakos tanár 

Okleveles földrajztanár 
 


