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Pedagógus végzettségek, szakképesítések 

2019-2020 tanév 
 
 

S.sz. 
Név: 

Szakképzettség 
Szakterület: Végzettség 

Besorolási 

kategória 

11. 
Hegyesi 

Sándor 

matematika, fizika 

szakos tanár 

tagintézmény-

vezető 
egyetem pedagógus II. 

32. 

Szijjártóné 

Sándor 

Ágota 

nevelőtanár, 

könnyűipari mérnök 

tagintézmény-

vezető helyettes 
főiskola pedagógus I. 

      

S.sz. 
Név: 

Szakképzettség 

Szakterület: 
Végzettség 

Besorolási 

kategória 

1. 
Bacsa Zsolt 

Ferenc 

rendszerprogramozó, 

nevelőtanár 

szakmai tanár 

(informatika) 
főiskola pedagógus I. 

2. 

Bacsáné 

Berkecz 

Katalin 

számítógép 

programozó 

gyermek- és ifjúsági 

felügyelő 

szakmai tanár 

(informatika) 

középfokú 

iskola 
pedagógus I. 

3. 
Bajiné Sós 

Beáta 

angol nyelv és 

irodalom szakos tanár 
angol nyelv (ó) főiskola 

nem rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

4. Bere Károly gépészmérnök 
szakmai tanár 

(gépészet) 
egyetem pedagógus I. 

5. 

Berkéné dr. 

Sajti Ilona 

(M, SZ) 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

magyar nyelv és 

irodalom 

doktori 

fokozat 
kutató tanár 

6. 

Csüllög 

László 

Mihály 

esztergályos, 

gépkarbantartó, - javító 

technikus 

szakmai tanár, 

szakoktató 

(gépészet) 

középfokú 

iskola 
pedagógus II. 

7. 
Danka 

Nikolett 

mester leveles 

élelmiszer és vegyi áru 

kereskedő 

szakoktató 

(eladó) (ó) 

középfokú 

iskola 

nem rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

8. 
Dr. Vasvári 

Krisztina 

okleveles történelem 

tanár 
történelem (ó) egyetem 

nem rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 
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9. 
Gyányi 

Marianna 

magyar nyelv és 

irodalom, történelem 

szakos tanár 

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem (ó) 

egyetem 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

10. 
Gyarmatné 

Tóth Anita 

okleveles magyar nyelv 

és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 

magyar nyelv és 

irodalom 

(tartósan távol) 

egyetem 
pedagógus 

I. 

11. 

Hegyesi 

Sándor 

(M, SZ) 

matematika, fizika 

szakos tanár 
informatika egyetem 

pedagógus 

II. 

12. 

Hegyesiné 

Fekete 

Borbála 

Erzsébet 

(M) 

testnevelés szakos 

általános iskolai tanár, 

általános iskolai tanító 

testnevelés és 

sport 
főiskola 

pedagógus 

II. 

13. 

Horváthné 

Vad 

Piroska 

általános iskolai tanító 

kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom (ó) 

főiskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

14. Hőgye Edit 

gazdasági agrármérnök 

vállalkozásszervező 

szakirányon 

szakmai tanár 

(irodai titkár)(ó) 
egyetem 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

15. 

Hraskó 

Péter 

András 

mérnök-informatikus 
szakmai tanár 

(informatika) 
főiskola 

pedagógus 

I. 

16. 
Jámbor 

Lajos 

pedagógia szakos 

nevelő, 

gyárszerelő 

üzemmérnök 

szakmai tanár 

(gépészet) 
főiskola 

pedagógus 

I. 

17. 

Kardos 

József 

(M) 

nevelőtanár, 

okleveles üzemmérnök 

szakmai tanár 

(gépészet) 
főiskola 

pedagógus 

II. 

18. Kati Imre 

agrármérnök, 

takarmánygazdálkodási 

szakmérnök, 

kémia-biológia szakos 

tanár 

természetismeret 

(ó) 
egyetem 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

19. 
Kincses 

Róbert 

földrajz-történelem 

szakos tanár 
történelem egyetem gyakornok 
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20. 
Komócsin 

Julianna 

bőrfeldolgozó ipari 

szakos mérnök-tanár, 

bőrfeldolgozó ipari 

üzemmérnök 

szakmai tanár 

(könnyűipar) 
főiskola pedagógus I. 

21. 
Kovács Lajos 

László 
kyokushin sportoktató testnevelés (ó) középfokú 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

22. 
Kovács 

Sándorné 

német nyelv és irodalom 

szakos tanár, 

óvodapedagógus 

német nyelv főiskola pedagógus I. 

23. 

Kovácsné 

Szatmári 

Erika 

testnevelés-földrajz 

szakos tanár 

gyógytestnevelő tanár 

testnevelés egyetem pedagógus I. 

24. Kürti Ignác 

NC-, CNC gépkezelő 

(marós-esztergályos) 

programozó 

technológus 

gépi forgácsoló, 

esztergályos, védőgázas 

ívhegesztő 

szakoktató 

(gépészet) (ó) 

középfokú 

iskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

25. 
Nagy 

Angelika 

matematika-informatika 

szakos tanár 

matematika, 

informatika 
egyetem 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

26. 

Nagyné Dénes 

Mária 

(M, SZ) 

okleveles fizika szakos 

tanár, 

okleveles technika 

szakos tanár 

matematika – 

fizika 
egyetem 

mester 

pedagógus 

27. Nuralin Attila 
okleveles angol nyelv és 

irodalom szakos tanár 
angol nyelv (ó) egyetem 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

28. Patai Gyuláné 
ruhaipari technikus, 

képesített ruhagyártó 

szakoktató 

(könnyűipar) (ó) 

középfokú 

iskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

29. Sáfián György angol szakos nyelvtanár angol nyelv főiskola pedagógus I. 

30. 
Szabóné 

Bottyán Judit 

pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógiai 

tanár, 

oligofrénpedagógia 

szakos gyógypedagógiai 

tanár 

gyógypedagógus 

(ó) 
főiskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

31. 
Szalókiné 

Nagy Katalin 

pedagógia szakos 

nevelőtanár, 

gazdasági informatikus 

szakmai tanár, 

szakoktató 

(informatika) 

középfokú 

iskola 
pedagógus I. 
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32. 

Szijjártóné 

Sándor 

Ágota 

nevelőtanár, 

könnyűipari mérnök 

szakmai tanár 

(könnyűipar) 
főiskola pedagógus I. 

33. 
Szivos Lajos 

Zoltánné 

gépírás 

egészségtan tanár 

szakoktató 

(gépírás) 

(irodai titkár) (ó) 

főiskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

34. 
Tímár 

Mariann 

okleveles angol nyelv 

és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 

okleveles finn nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész és tanár 

angol nyelv egyetem pedagógus I. 

35. 

Víghné 

Szigeti 

Zsuzsanna 

ruhaipari üzemmérnök 
szakmai tanár 

(könnyűipar) (ó) 
főiskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

36. 

Zsila-

Tornyi 

Tímea 

pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

személyügyi szervező 

emberi erőforrás 

tanácsadó 

szakoktató 

(irodai titkár)(ó) 
főiskola 

nem 

rendelkezik 

besorolási 

kategóriával 

 

 

Rövidítések:       M:minősített pedagógus 

                           SZ: szakvizsgázott pedagógus 

                                                   (ó): óraadó 

 

 

 


