
Iskolai dolgozók végzettsége, szakképzettsége 

 

Sor- 

szám 
Pedagógus Beosztás 

Iskolai 

végzettség 

Szakképzettség, 

műveltségterület 

Tanított 

tantárgy 

1. 
Dr. Makk 

Zoltán 
intézményvezető egyetem 

orosz-német-

francia, 

pedagógia szakos 

tanár, 

Közoktatás-

vezető, 

szakvizsga, 

nemzetiségi 

tanító 

német 

népismeret 

2. 
Németh 

E.Zsolt 

intézményvezető- 

helyettes 
egyetem 

testnevelés-

népművelő 

szakos tanár 

Közoktatás-

vezető, 

szakvizsga 

testnevelés 

3. 

Földesné 

Hadarits 

Eszter 

intézményvezető- 

helyettes 
egyetem 

matematika-

informatika-

technika-

pedagógia szakos 

tanár, 

Közoktatás-

vezető, 

szakvizsga 

informatika 

4. 
Agócs Laura 

Erzsébet 
tanító, osztályfőnök főiskola 

tanító, 

természetismeret 

műveltségterület 

alsó tagozat 

5. Ádám Judit tanár egyetem testnevelő tanár úszás 

6. Bálint Virág tanító főiskola tanító alsó tagozat 

7. 
Bánfi 

Tamásné 
tanító, osztályfőnök főiskola tanító alsó tagozat 

8. 
Bella 

Józsefné 

tanító, 

osztályfőnök, 
főiskola 

tanító, fejlesztő 

pedagógus, 

szakvizsga 

alsó 

tagozat 

9. 
Berebora 

Attiláné 
gyógypedagógus főiskola 

gyógypedagógus, 

szakvizsga 
 

10. 

Besszerné 

Lakner 

Ingrid 

tanár, osztályfőnök, 

Öko-csoport 

vezetője 

főiskola 

tanító, ének, 

természetismeret 

szakos tanár 

ének, 

természetisme

ret 

11. 
Blahovits 

Márta 
tanár főiskola 

tanító, magyar 

szakos tanár 

magyar, 

erkölcstan, 

dráma-és tánc 

12. 
Bodnár 

Károly 
tanár egyetem tanár informatika 

13.  
Böhm 

Józsefné 
tanár egyetem 

magyar-orosz 

szakos tanár 

magyar nyelv 

és irodalom 

14. 

Csonka 

Réka 

Orsolya 

tanító főiskola tanító alsó tagozat 

  



15. 
Derdák 

Gábor 
tanító főiskola tanító alsó tagozat 

16. 
Dobó 

Christina 
tanár egyetem 

német szakos 

tanár 

német, német 

népismeret 

17. 

Dr. 

Horváthné 

Karácsony 

Petra 

tanító főiskola 
tanító, 

gyógypedagógus 
alsó tagozat 

18.. 
Dr.Nagy 

Istvánné 
tanító főiskola 

német 

nemzetiségi 

tanító 

német, német 

népismeret 

19. 
Farkasné 

Simon Éva 
tanító főiskola 

tanító, ének 

szakkollégium 
alsó tagozat 

20. 
Földes 

Erzsébet 
tanár főiskola 

magyar-német 

szakos tanár 
német 

21. 
Galgócziné 

Bálint Márta 

tanár, osztályfőnök, 

tankönyv-felelős 
főiskola 

matematika-

testnevelés 

szakos tanár 

testnevelés; 

matematika 

22. 
Gulyás 

Andrásné 
tanító főiskola tanító alsó tagozat 

23. 
Haászné 

Rigó Anett 

tanító, 

osztályfőnök 
főiskola 

angol 

nyelvoktató; 

tanító 

alsó tagozat, 

angol 

24. 

Hartainé 

Rédling 

Mária 

tanár, osztályfőnök főiskola 

matematika-

népművelő 

szakos tanár 

matematika 

25. 

Hofbauerné 

Gombosi 

Katalin 

tanító, 

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető,  

DÖK vezető 

főiskola 

tanító, német 

szaktanító, 

nemzetiségi 

tanító 

alsó tagozat, 

német 

26. 
Horváth 

Csabáné 
tanító, osztályfőnök főiskola 

tanító, technika 

szakkollégium 
alsó tagozat 

27. 
Horváth 

Gáborné 
tanító főiskola tanító alsó tagozat, 

28. 
Horváth 

Gyöngyi 
tanító, osztályfőnök egyetem tanító, szakvizsga alsó tagozat 

29. 

Horváth 

István 

Lajosné 

tanító főiskola tanító alsó tagozat 

30. 

Horváth– 

Kósa 

Andrea 

tanító főiskola tanító, alsó tagozat 

31. 
Horváthné 

Molnár Éva 

tanító, 

osztályfőnök 
főiskola tanító, könyvtár alsó tagozat 

32. 
Horváthné 

Virág Judit 
tanító főiskola tanító alsó tagozat 

33. 

Imréné 

Veverán 

Veronika 

tanító, 

munkaközösség- 

vezető, 

Közalkalmazotti 

Tanács tagja 

főiskola tanító alsó tagozat 

  



34. 
Keszei 

Barbara 

német nemzetiségi 

tanító, 

 

főiskola tanító alsó tagozat 

35. 

Kocsisné 

Balassa 

Gyöngyi 

tanár, 

 osztályfőnök 
egyetem 

német nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész tanár 

német, német 

népismeret 

36. 

Kovács 

Zsuzsanna 

Mária 

tanító főiskola 

tanító, könyvtár, 

orosz 

szakkollégium 

német 

37. 

Kulcsárné 

Böröcz 

Andrea 

tanító egyetem 

tanító, 

közoktatás-

vezető, 

szakvizsga, 

pedagógia szakos 

tanár 

alsó tagozat, 

erkölcstan 

38. 
Lendvainé 

Siska Judit 

tanár 

osztályfőnök, 

munkaközösség- 

vezető 

egyetem 

német nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész tanár, 

szakvizsga 

német, német 

népismeret 

39. Lőrincz Sára tanító főiskola tanító alsó tagozat 

40. 

Máténé 

Blahovits 

Eszter 

tanár főiskola 

testnevelés-

földrajz szakos 

tanár 

testnevelés 

41. 

Medgyesiné 

Balázs 

Zsuzsanna 

tanító, 

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető 

főiskola 
tanító, német 

szaktanító 
alsó tagozat 

42. 

Molnárné 

Rézmann 

Mária 

tanár, 

munkaközösség- 

vezető, osztályfőnök 

egyetem 
testnevelés 

szakos tanár 
testnevelés 

43. 

Némethné 

Horváth 

Piroska 

tanító főiskola 

német 

nemzetiségi 

tanító 

német 

44. 

Neubergerné 

Farkas 

Andrea 

tanító, osztályfőnök főiskola tanító alsó tagozat 

45. 
Nyéki 

András 
tanár főiskola 

biológia-

testnevelés 

szakos tanár 

biológia, 

testnevelés 

46. 
Pálné Bocz 

Júlia 
tanító, osztályfőnök főiskola tanító alsó tagozat 

47. 

Pávayné 

Dombos 

Edit 

tanító főiskola tanító alsó tagozat 

48. 
Radics 

Viktória 

tanító, 

osztályfőnök 
főiskola tanító alsó tagozat, 

49. 
Rédling 

Józsefné 

tanító, 

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető 

főiskola tanító alsó tagozat, 

50. 

Reschné 

Kozinczki 

Márta 

tanár, 

munkaközösség-

vezető, osztályfőnök 

egyetem 

matematika-

kémia szakos 

tanár, szakvizsga 

matematika, 

kémia 

  



51. 

Sallainé 

Félix 

Alexandra 

tanár, osztályfőnök,  

pályaválasztási 

felelős, 

ifjúságvédelmi 

felelős, KT-tag 

főiskola 
orosz-magyar 

szakos tanár 
magyar 

52. 
Sándor 

Gabriella 

tanító,  

osztályfőnök, 

munkaközösség-

vezető 

főiskola 

tanító, német 

nyelvoktató 

tanító, német 

nemzetiségi 

tanító 

német, német 

népismeret 

53. 
Simon 

Lajosné 

tanár, 

osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

egyetem 

földrajz, 

testnevelés 

szakos tanár, 

szakvizsga 

földrajz, 

testnevelés; 

54. Sipos László tanár egyetem 
matematika 

szakos tanár 
matematika 

55. 
Szabóné 

Kiss Judit 
tanító főiskola tanító alsó tagozat, 

56. Sztanó Klára tanár főiskola 

történelem-olasz 

szakos tanár, 

szakvizsga 

történelem 

57. 

Szűcsné 

Schmuck 

Zsuzsanna 

tanár főiskola 
földrajz, rajz 

szakos tanár 
rajz 

58. 

Takácsné 

Horváth 

Judit 

tanító, 

osztályfőnök, 

kompetencia-felelős, 

ifjúságvédelmi 

felelős 

főiskola tanító 

alsó tagozat, 

hon-és 

népismeret 

59. 
Tonomár 

Róbert 

tanár, 

KT-elnök, 
főiskola műszaki tanár 

fizika, 

technika 

60. 
Túróczy 

Ágnes 
tanár, DÖK vezető egyetem 

tanító, angol 

szakos tanár 
angol 

61. 
Vargáné 

Klausz Judit 
tanító főiskola 

tanító, német 

nemzetiségi 

tanító 

német 

62. 

Wachtlerné 

Stiglitz 

Erzsébet 

tanár, osztályfőnök főiskola 
német-magyar 

szakos tanár 

német, német 

népismeret 

 

  



Nevelést,oktatást segítő dolgozók: 

Név  beosztás  végzettség  
Galgóczi Emma  pedagógiai asszisztens  érettségi, pedagógiai asszisztens 

szakképesítés  

Fehér Tamás rendszergazda  érettségi, web-programozó 

szakképesítés  

Kácsor Ferencné  iskolatitkár  érettségi  

Kerényi Nándorné 
tanító, 

könyvtáros 
főiskola tanító, könyvtár 

Vörös Miklósné  iskolatitkár  érettségi, informatikus, 

rendszerinformatikus   

 


