
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai 

végzettsége és szakképzettsége  

  

   Vezetőség        

      iskolai 
végzettség  

szakképzettség  

Varsóci Károly  intézményvezető  egyetem  matematika-kémia szakos 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető/mesterpedagógus  

Dobosné Piros Gabriella   igazgatóhelyettes  egyetem  matematika-fizika szakos, 
számítástechnika szakos 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető/mesterpedagógus  

Szigeti Andrea   igazgatóhelyettes  egyetem  magyar nyelv és irodalom 
szakos, könyvtár szakos, 
művelődés szervező 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető 

Gelencsér Levente  gyakorlati oktatásvezető  egyetem  gépészmérnök 
szakvizsgázott pedagógus 
közoktatás vezető  

   Pedagógusok        

   tantárgy  iskolai 
végzettség  

szakképzettség  

Alberti Judit informatika OKJ végzettség számítástechnikai  
szoftverüzemeltető 

Anderson Vicki angol nyelv egyetem angol nyelv szakos 

Árvainé Mármaros Enikő  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos  

Asztalos Emese  komplextt  egyetem földrajz szakos  



Ávéd Erzsébet  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos  

Bálint András  történelem  egyetem  történelem szakos, 
földrajz szakos  

 

Bátka Attila magyar nyelv egyetem magyar nyelv és irodalom 
szakos, spanyol nyelv 

Baranyai Juliánna  magyar, történelem  egyetem  Magyar nyelv és irodalom 
szakos, történelem szakos  

Bocskor Róbert   testnevelés  egyetem  testnevelő  

Bordi Géza szakoktató OKJ végzettség műszerész 

Csanádi Eszter  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos szakvizsgázott 
pedagógus/mentor  

Csíkász Luca magyar nyelv egyetem magyar nyelv és irodalom 
szakos 

Csíki Andrea  angol, matematika  egyetem  angol nyelv és irodalom, 
matematika szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető  

Csuka Antal  szakmai tanár  egyetem  műszaki  

Demeterné Dózsa Viktória  angol, történelem  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos, történelem szakos   

Dér Csaba  szakmai tanár  egyetem  mérnök tanár 
(villamosmérnök)  

Dócs-Balogh Nikolett   történelem, matematika egyetem matematika –történelem 
szakos 

Egri Zsuzsanna  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos  

Fülöp László  fizika  egyetem  fizika szakos  



Gyöngyösiné Lengyel  
Beáta   

matematika, informatika  egyetem  matematika, informatika 
szakos  

Hack József Zoltán  szakmai tanár  egyetem  vegyészmérnök  

Haga Tamás szakmai tanár egyetem informatika szakos 

Hajós Péter László szakmai tanár egyetem mérnök 
tanár(villamosmérnök) 

Halász Bertalan szakmai tanár egyetem mérnök tanár(gépész) 

Jáger Attila  szakmai tanár  egyetem mérnök tanár 
(villamosmérnök)  

 

Józsa Béla  szakmai tanár  alapfokozat BSc  villamosmérnök  

Kalderál Henrietta   szakoktató  OKJ végzettség  szoftverfejlesztő  

Kardos Krisztián  szakoktató  OKJ végzettség  szoftverfejlesztő  

Kárpáti Zoltán Gábor  szakoktató  OKJ végzettség  számítástechnikai 
szoftverüzemeltető  

Lengyák Ildikó Éva  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos, francia nyelv és 
irodalom szakos  

Luczek Zsuzsa  szakmai tanár  egyetem  informatika szakos  

Martinez Jessica Leigh  angol nyelv  alapfokozat BSc  bölcsész  

Marton András szakoktató egyetem villamosmérnök 

Mészáros-Tóth Emőke  matematika, informatika  egyetem  matematika szakos  

Nagy Norbert Krisztián szakoktató OKJ végzettség műszaki informatikus 

Nagy Zsolt  szakmai tanár  főiskola  informatikus mérnök  

Nagyné Veres Szende Júlia  angol, matematika  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos, matematika szakos 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető  

Oláh Benedek szakoktató OKJ végzettség műszaki informatikus 



Papp András  testnevelés  alapfokozat BA  okleveles szakedző  

Péczka Polett  szakoktató  alapfokozat BSc  gépészmérnök  

Perlakiné Cserni Mónika   matematika, informatika  egyetem  matematika és 
számítástechnika 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető  

Pusztai Melinda  testnevelés  főiskola  testnevelő  

Rácz Krisztina  angol nyelv  egyetem  angol nyelv és irodalom 
szakos  

Radócz Éva  matematika  egyetem  matematika szakos  

Somogyi Péter szakoktató egyetemista  

Solymosi-Nagy Katinka  magyar, történelem  egyetem  magyar nyelv és irodalom, 
történelem szakos, 
szakvizsgázott 
pedagógus/közoktatás 
vezető  

Szabóné Borbély  
Magdolna  

matematika  egyetem  matematika szakos  

Szilágyi Irma könyvtáros főiskola könyvtár szakos 

Ugrai Viola angol nyelv egyetemista  

Varga Melinda  magyar, történelem  egyetem  magyar nyelv és irodalom 
szakos, történelem szakos  

Varga-Mihály Melinda  magyar nyelv és irodalom  egyetem  magyar nyelv és irodalom 
szakos  

    

Tanári végzettség:  Nem tanári végzettség:  

Egyetemi végzettség: 39 Egyetem / Alapfokozat BSc: 6 

Főiskolai végzettség:3 OKJ végzettség: 7  

 


