Sorszám

Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

Közalkalmazott
pedagógus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aranyi Imréné

Bacskóné Nagy Gabriella

Egyetem

általános iskolai tanító, német szakos
tanár, fejlesztőpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus

Főiskola

rajz szakos tanár, okleveles rajz- és
vizuáliskultúra-tanár, okleveles
vizuális- és környezetkultúra tanár

Bajiné Gyüre Zsuzsánna Ilona Egyetem

orosz nyelv és irodalom, német nyelv
és irodalom szakos középiskolai
tanár, szakvizsgázott pedagógus

Balázs Anita

Egyetem

okleveles ember és társadalom
műveltségterületi tanár, okleveles
magyar irodalom szakos tanár,
okleveles szociológus

Barkó Szabolcs

Egyetem

okleveles történelemtanár magyartanár, történelem alapszakos
bölcsész

Bartha-Hoffmann Judit

Egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár

Egyetem

informatikus könyvtáros, okleveles
informatikatanár könyvtárpedagógia -tanár

Bátori Anna

1. oldal, összesen: 14

Sorszám

7.

8.

9.

10.

Iskolai végzettség
szintje

Pedagógus neve

Bertalan Csilla

Borbélyné Dr. Bacsó Viktória

Bozsányi Andrásné

Börcsök Attila

Szakképzettsége

Egyetem

kémai szakos középiskolai tanár,
fizika szakos középiskolai tanár,
okleveles informatika szakos tanár

Egyetem, Főiskola

biológia-fizika szakos tanár, számítástechnika
szakos tanár, informatika szakos tanár,
okleveles fizikatanár, tanári mesterszak- fizika
szakos, okleveles matematikatanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Egyetem

matematika-fizika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus mérésiértékelési szakterületen

Főiskola

rajz és vizuális kommunikáció szakos
tanár, szakvizsgázott pedagógus
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
szakterületen
plasztikai ábrázolás alapszakos
szakember (szobrászat), okleveles
vizuális-és környezetkultúra-tanár és
az ikluzív nevelés okleveles tanára

11.

Csernok Tibor

Főiskola

12.

Dézsán Enikő

Egyetem, Főiskola testnevelő szakos tanár

13.

Dudás György

Egyetem
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német nyelv és irodalom szakos tanár

Sorszám

14.

15.

Pedagógus neve

Durucskó Zsolt János

Fekete József

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

Főiskola

rajz-és vizuális kommunikáció szakos
tanár

Egyetem

tanító, informatikus könyvtáros,
mozgókép és médiakultúra szakos
tanár, technika szakos tanár,
környezetvédelmi ökológus szakos
tanár, informatika szakos tanár,
közoktatási vezető

16.

Fésüs Monika

Egyetem

testnevelés szakos középiskolai tanár,
biológia szakos tanár,
gyógytestnevelő

17.

Földiné Ádámkó Eszter

Egyetem

matematika és biológia szakos tanár

18.

Gábor Éva

Egyetem

okleveles biológia szakos tanár,
okleveles biológus, okleveles
kémiatanár, német-magyar
szakfordító

19.

Gallai Judit Ágnes

Egyetem

okleveles festőművész, okleveles
képzőművész-tanár

20.

Grela Alexandra

Egyetem

festőművész
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21.

22.

23.

24.

Pedagógus neve

Gyolcsos Andrea Ágnes

Iskolai végzettség
szintje

Egyetem

Szakképzettsége

matematika-fizika-számítástechnika
szakos középiskolai tanár,
szakvizsgázott pedagógus mérésiértékelési szakterületen

Harsányiné Tatár Zsuzsa Judit Egyetem

kerámiatervező alapképzés,
kerámiatervezés mesterképzés,
okleveles design- és vizuálisművészet
tanár

Hegedűs Tibor

Egyetem

okleveles vizuális környezetkultúra
szakos tanár, matematika és rajz
szakos tanár

Egyetem

biológia szakos tanár, okleveles biológia
szakos tanár, környezetvédelm szakos
tanár, szakvizsgázott pedagógus
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
szakterületen

Hegedüsné Ács Gabriella

25.

Herbály Imre

Egyetem

okleveles történelem tanár, okleveles
ember és társadalom műveltségterületi
tanár, szakvizsgázott pedagógus
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
szakterületen

26.

Homolya Ferenc

Egyetem

biológia-földrajz szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

27.

Horváth Csaba

Főiskola

tánctanár
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Iskolai végzettség
szintje

Pedagógus neve

Szakképzettsége

28.

Horváthné Szulyák Anita

Egyetem

okleveles angoltanár - némettanár

29.

Jász Erzsébet

Egyetem

földrajz-történelem szakos tanár

30.

Jenkeiné Molnár Erzsébet

Egyetem

matematika-fizika szakos középiskolai
tanár, német nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus

31.

Kardos József

Főiskola

táncos és próbavezető (moderntánc),
okleveles tánctanár (társastánc),

32.

Katona Ivett

Egyetem

germanisztika, német alapszakos
bölcsész, okleveles némettanár földrajztanár

33.

Katona Kornél

Egyetem

matematika-fizika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

34.

Kerekes Emese

Egyetem

francia nyelv-orosz nyelv és irodalom
szakos tanár

5. oldal, összesen: 14
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Iskolai végzettség
szintje

Pedagógus neve

Szakképzettsége

35.

Kiss Papp Csilla Zsuzsánna

Egyetem

rajz-földrajz szakos tanár, földrajz
szakos középiskolai tanár,
szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető

36.

Kiss-Bikfalvi Erika Ágota

Egyetem

okleveles kémia szakos tanár

37.

Kocsányné Farkas Éva

Egyetem

magyar nyelv és irodalom- orosz
nyelv és irodalom szakos középiskolai
szakos tanár, angol nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár

38.

Kocsis Márta

Egyetem

latinnyelv és irodalom - történelem
szakos középiskolai tanár

39.

Kocsis-Vigh Mónika

Egyetem

magyar nyelv és irodalom - oleveles
pedagógia szakos bölcsész és tanár

Egyetem

angol nyelv-és irodalom szakos tanár,
angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, szakvizsgázott
tehetségfejlesztő pedagógus

Egyetem

német nyelv és irodalom-orosz nyelv
és irodalom szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

40.

41.

Kokas Marianna

Kovács Erzsébet
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42.

Iskolai végzettség
szintje

Pedagógus neve

Köröskényiné Juhász Anikó

Szakképzettsége

Egyetem

informatika - technika szakos
általános iskolai tanár, Informatika
szakos tanár, matematika szakos
tanár, szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

43.

Kövér Mihály Csaba

Egyetem

matematika- fizika szakos tanár,
informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

44.

Kővári Attila

Egyetem

okleveles vizuális-és környezetkultúra
tanár, földrajz- rajz szakos tanár

45.

Krizsóné Kőházi Andrea Ilona Egyetem

kémia-informatika szakos tanár,
okleveles informatika szakos tanár

46.

László János

Egyetem

általános iskolai tanító, rajztanár,
képzőművész, okleveles vizuális és
környezetkultúra szakos tanár

47.

László-Molnár Noémi Dóra

Főiskola

rajz -vizuális kommunikáció szak,
okleveles vizuális és környezetkultúra
tanár

48.

Legány Zsófia

Egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár,
angol szakos tanár, Európa szakértő,
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Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

Egyetem

angol nyelv és irodalom, orosz nyelv
és irodalom szakos tanár

Lévai Emese

Főiskola

általános iskolai tanító,
táncpedagógus, okleveles tánctanár
(moderntánc), szakvizsgázott
pedagógus drámapedagógiai
szakterületen

51.

Ludman Éva

általános iskolai tanító vizuális
nevelés műveltségi területen,
Egyetem, Főiskola
művelődészervező, rajz szakos tanár,
andragógus

52.

Mika Péter

Egyetem

angol nyelv és irodalom-történelem
szakos tanár

49.

50.

Dr. Legoza Józsefné

53.

Molnár Dóra Eszter

Egyetem

okleveles képzőművész tanár, grafikus
művész, vizuális nevelőtanár, preventív és
korrektív pedagógiai pszichológia,
szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás,
tehetségfejlesztés szakterületen

54.

Molnár Márta

Egyetem

német nyelv és irodalom-magyar
nyelv és irodalom szakos tanár

55.

Móré Sándor

Egyetem

történelem tanár

8. oldal, összesen: 14

Sorszám

Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

56.

Nagy Gyula

Egyetem

matematika-filozófia-informatika
szakos tanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető

57.

Országh Gábor

Főiskola

mesterfokozatú - ipari formatervező

58.

Puskás László Péter

Egyetem, Főiskola

táncpedagógus (néptánc szakirány),
okleveles tánctanár (néptánc)

Egyetem

német nyelv és irodalom szakos
tanár, okleveles néderlandisztika
szakos bölcsész, holland nyelvi
referens és fordító, református
hittanoktató

59.

Rábai-Bíró Marianna

60.

Sántha Szilvia

Egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész, okleveles filozófia
szakos bölcsész és tanár

61.

Seprényi Kinga

Egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, okleveles
történelem szakos bölcsész és tanár

62.

Sipos Lajos

Főiskola

testnevelés és földrajz szakos tanár
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Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

63.

Szabó Károly

Egyetem

művészeti rajz és művészettörténet
szakos tanár, képzőművész

64.

Szabó Noémi

Egyetem

okleveles vizuális-és környezetkultúra
szakos tanár, szobrászművész

Egyetem

biológia- testnevelés szakos tanár,
tetstnevelő tanár, pszihológus,
klinikai és mentálhigiéniai gyermekés ifjúsági szakpszichológus

65.

Szabóné Balázs Erika

66.

Szabóné Kiss Edit

Egyetem

földrajz-biológia szakos tanár,
szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus

67.

Szakál Péter

Egyetem

okleveles matematika- fizika szakos
tanár

68.

Szanyi Gabriella

Egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár,
orosz nyelv és irodalom szakos tanár

Egyetem

matematika-fizika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
szakterületen

69.

Szép Magdolna
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Sorszám

Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

Egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, alkalmazott
nyelvész, szakvizsgázott pedagógus
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
szakterületen

Egyetem

matematika szakos tanár, angol nyelv
és irodalom szakos tanár, angol nyelv
és irodalom szakos középiskolai
tanár, okleveles matematikatanár

Egyetem

vizuális kommunikációtervező
művész, vizuális és környezetkultúra
szakos tanár

Tar Zsuzsánna

Egyetem

történelem szakos középiskolai tanár,
okleveles filozófia szakos bölcsész és
tanár, okleveles etika, ember- és
társadalomismeret szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus

74.

Tóth Eszter

környezettervező szakember,
okleveles design – és
Egyetem, Főiskola művészetmenedzser, tanári
mesterszak: rajz – és vizuáliskultúra
tanár

75.

Tóth János

Főiskola

testnevelés-földrajz szakos tanár

76.

Török Ármin Sándor

Egyetem, Főiskola

táncpedagógus, okleveles tánctanár
(néptánc)

70.

71.

72.

73.

Szolnokiné Melis Szilvia

Sztankó Tamás

Takácsné Komlódi Judit
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77.

78.

Pedagógus neve

Törökné Vajda Judit

Turján Tünde

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

Főiskola

táncpedagógus (néptánc szakirány)

Egyetem

matematika-fizika- szakos tanár,
okleveles informatika szakos tanár,
szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus

79.

Váczi Lilla

Egyetem

tervezőgrafikus, okleveles
médiatervező művész, okleveles
design és vizuálisművészet tanár

80.

Vad Virág

Egyetem

német és olasz nyelv és irodalom
tanár

81.

Valuchné Váradi Zsófia
Terézia

Egyetem

magyar nyelv és irodalom-történelem
szakos tanár, szakvizsgázott
tehetségfejlesztő pedagógus

82.

Varga József

Főiskola

földrajz szakos tanár, rajz és vizuális
kommunikáció szakos tanár

83.

Varga Sándor

Egyetem

szobrászművész, okleveles
képzőművész-tanár
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Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

84.

Veszteg Viktória

Egyetem, Főiskola

táncpedagógus, okleveles tánctanár
(klasszikus balett)

85.

Viczián Beáta Hajnalka

Egyetem

angol nyelv és irodalom-történelem
szakos tanár

Óraadók

Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

86.

Bálega János

Egyetem

művelődési és felnőttképzési
menedzser

87.

Budai Krisztián Ferenc

Egyetem

ütőhangszertanár, klasszikus
ütőhangszeres előadóművész

88.

Galgon Ferenc

Egyetem

matematika- technika szakos tanár,
matematika-ábrázoló geometria
tanári szak

89.

Laczó Zsuzsanna Jolán

Főiskola

színházi táncművész, balettművész

90.

Orosz Péterné

Főiskola

történelem, ének-zene szakos
általános iskolai tanár
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Sorszám

Pedagógus neve

Iskolai végzettség
szintje

Szakképzettsége

91.

Dr Pető Zsolt

Egyetem

filozófia szakos középiskolai tanár

92.

Poroszlay Éva

Főiskola

társastánctanár, sportszervező,
klasszikus balett táncpedagógus,

93.

Somogyi Tibor

Egyetem

okleveles magyartanár történelemtanár
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