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NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség, és szakképzettség szerint 

2021/2022 tanév 

 

Ssz. Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1. Bari Tiborné tanár főiskola matematika-kémia szakos 

általános iskolai tanár 

2. Béleczki Gábor tanár főiskola 

 

 

 

szakvizsga 

matematika-fizika szakos 

általános iskolai tanár 

oktatástechnológus 

számítógép 

rendszerprogramozó 

szakvizsgázott pedagógus a 

matematikai tudás értékelése 

területen 

3. Béleczkiné Tatár 

Katalin 

tanár főiskola 

 

 

szakvizsga 

 

szakvizsga 

matematika-fizika szakos 

általános iskolai tanár, 

oktatástechnológus 

oktatási informatikus 

intézményvezető és 

középvezető területen 

szakvizsgázott pedagógus 

szakvizsgázott pedagógus a 

matematikai tudás értékelése 

területén 
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4. Béres Csaba tanító főiskola általános iskolai tanító, 

testnevelés szakkollégium 

5. Béresné Kotymán 

Erzsébet 

idegennyelvtanár főiskola történelem-orosz szakos 

általános iskolai tanár 

angol szakos nyelvtanár 

6. Bogár Judit tanító főiskola általános iskolai tanító, 

informatika műveltségi 

terület 

7. Budai Boglárka tanító főiskola tanító, szerb nyelv műveltségi 

terület 

8. 

 

Csonkáné Détár 

Ágnes 

tanító főiskola 

 

szakvizsga 

általános iskolai tanító, orosz 

nyelvű tanítói képesítés 

differenciáló (fejlesztő) 

szakpedagógus 

9. Dobra Ildikó testnevelő főiskola 

egyetem 

testnevelés-sportszervező 

szakos tanár 

testnevelés szakos tanár 

10. dr. Farkasné Tóth 

Ilona 

tanító főiskola általános iskolai tanító, 

anyanyelv szakkollégium 

történelem szakos általános 

iskolai tanár 

11. Gardiné Fülöp 

Ildikó 

tanító főiskola 

 

szakvizsga 

óvónő 

tanító 

nyelv és beszédfejlesztő 

szakpedagógus 

12. Gémes Melinda tanító főiskola tanító, természetismeret 

műveltségi terület 

13. Bajúsz Bálint tanár egyetem okleveles középiskolai angol 

nyelv és történelem tanár 

14. Gyuritsné Suttai 

Ágnes 

tanár főiskola magyar-orosz szakos tanár 



15. Hegedűs-Kővágó 

Csilla 

tanító főiskola tanító, természetismeret 

műveltségi terület 

 

16. 

 

Hódi Nóra testnevelő főiskola 

egyetem 

testnevelő-edző 

okleveles testnevelő tanár és 

az inkluzív nevelés okleveles 

tanára 

17. Horváth Ádám tanár főiskola földrajz- pedagógia szakos 

tanár 

technika szakos tanár 

gyógypedagógiai asszisztens 

18. 

Janovicsné 

Földházi Anett 
tanító 

főiskola 

szakvizsga 

tanító német nyelv 

műveltségi területen 

szakvizsgázott 

mentorpedagógus  

19. 
Kecskeméti Imola tanító 

főiskola tanító, testnevelés és sport 

műveltségi terület 

20. 

Kis Cintia 

tanító főiskola tanító, magyar nyel 

műveltségi terület 

21. Kis Tamás Tibor tanár, 

idegennyelvtanár 

főiskola 

egyetem 

angol-rajz szakos tanár 

okleveles vizuális- és 

környezetkultúra-tanár 

22. Kohánné Mihály 

Tímea 

tanító főiskola általános iskolai tanító, 

testnevelés és sport 

műveltségi terület 

23. Komáromi Elena tanító egyetem tanító, szerb nyelv műveltségi 

terület 

24. Korsósné Pányi 

Katalin 

idegennyelvtanár egyetem angol nyelvtanár 

25. Kovács Gábor 

Mihály 

tanító főiskola 

 

szakvizsga 

tanító, vizuális nevelés 

műveltségi terület 



intézményvezető és 

középvezető 

26. Kovács Gyarmati 

Nóra tanító főiskola 
tanító, természetismeret 

műveltségi terület 

27. Krisztinné Radics 

Judit 

tanár egyetem magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

28. Lipták Attila tanár főiskola 

 

egyetem 

 

szakvizsga 

matematika-számítástechnika 

szakos tanár 

okleveles informatika szakos 

tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

intézményvezető és 

középvezető területen 

29. Marton Bence tanár főiskola biológia, környezetvédelem 

szakos tanár 

30. Ménesi Sándor tanár főiskola 

 

szakvizsga 

matematika-technika szakos 

általános iskolai tanár 

intézményvezető és 

középvezető területen 

szakvizsgázott pedagógus 

31. Miklós Melinda testnevelő főiskola 

 

egyetem 

testnevelő tanár és rekreáció 

szervező 

testnevelő 

32. Mucsi Linda tanár egyetem okleveles magyartanár és 

okleveles mozgóképkultúra- 

és médiaismeret-tanár 

33. Nagy Dóra tanító főiskola tanító, idegen nyelv (angol) 

műveltségi terület 

34. Patkós József tanító főiskola tanító, testnevelés és 

sportműveltségi terület 

35. Purgel Beáta tanár főiskola magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár 



36. Rózsa Péter Tibor tanító főiskola tanító, népművelés 

szakkolégium 

37. Sápi-Nagy Ildikó tanító főiskola általános iskolai tanító, rajz 

szakkollégium 

38. Szabó Tamás testnevelő főiskola 

egyetem 

testnevelő edző 

okleveles testnevelő tanár és 

okleveles játék-és szabadidő-

szervező tanár 

39. Szappanos Zoltán tanár főiskola magyar-történelem szakos 

tanár 

40. Székely-Szabó 

Viktória 

tanár főiskola 

 

szakvizsga 

technika-művelődésszervező 

szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

nyelv-és beszédfejlesztő 

területen 

41. Szép Katinka tanár főiskola 

egyetem 

matematika szakos tanár 

történelem szakos bölcsész és 

tanár 

okleveles matematikatanár 

okleveles informatikatanár 

42. Szöginé 

Kotormán 

Zsuzsanna 

testnevelő főiskola 

egyetem 

szakvizsga 

biológia-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár 

testnevelés szakos tanár 

közoktatási vezetői 

szakvizsga 

43. Sztupovszky 

Andrea 

tanító, 

idegennyelvtanár 

főiskola 

egyetem 

általános iskolai tanító, orosz 

szakkollégium 

német szakos középiskolai 

tanár 

44. Tatár Krisztina tanító főiskola 

 

szakvizsga 

általános iskolai tanító, 

óvódapedagógus 



differenciáló, fejlesztő 

szakpedagógus 

intézményvezető és 

középvezető területen 

szakvizsgázott pedagógus 

45. Tóth Mária tanár, 

idegennyelvtanár 

főiskola magyar-orosz szakos 

általános iskolai tanár 

angol szakos nyelvtanár 

46. Tóth Szilvia tanító főiskola tanító, matematika 

műveltségterület 

47. Valkovics Dániel tanító főiskola tanító, magyar nyelv 

szakkollégium 

48. Walterné Böngyik 

Terézia 

tanár főiskola 

 

 

szakvizsga 

biológia-technika szakos 

általános iskolai tanár 

környezetvédő 

intézményvezető és 

középvezető területen 

szakvizsgázott pedagógus 

49. Zatykó Gabriella tanító főiskola általános iskolai tanító, ének-

zene szakkollégium 

 


