
Viselt név vezetéknév Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek Pedagógus szakvizsgák

Baárné Dicse Zsuzsanna egyetem matematika szakos tanár,ének szakos tanár

Balogh Andrea főiskola magyar-angol szakos tanár

Barczi Balázs érettségi végzettség vendéglátó technikus, felszolgáló, szakács

Barta Rita egyetem okleveles történelem szakos középiskolai tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus (vezetői feladatokra való 

felkészítés); 

Bodnár Éva Zsuzsanna egyetem magyar nyelv és irodalom - latin nyelv és irodalom szakos tanár

Cingerné Makkai Klára egyetem német szakos nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

Dede Boglárka főiskola műszaki szakoktató, vendéglátó technikus, cukrász, 

Diószegi István egyetem okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár 

Domán Zsuzsanna Mária egyetem okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás), idegenforgalmi és szálloda szakon közgazdász

Farkas László egyetem

ipari szakirányú közgazdasági szakokleveles mérnök, okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), 

közgazdasági mérnök, okleveles gépészmérnök, mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak), 

munkavédelmi technikus,

Füzesi Tamás Endre egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom -történelem szakos középiskolai tanár, 
szakvizsgázott pedagógus (vezetői feladatokra való 

felkészítés); 

Oktatók végzettsége és szakképzettsége



Füzesiné Schepácz Réka egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar-történelem szakos tanár

Gácsi-Papp Bernadett főiskola közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon, 

György Júlia egyetem okleveles angoltanár, a magyar mint idegen nyelv okleveles tanára

Hatvani Krisztina főiskola műszaki szakoktató, vendéglátó technikus, szakács, 

Heinczingerné Koncz Zsuzsanna egyetem okleveles angol szakos nyelvtanár, okleveles általános iskolai magyar-orosz szakos tanár, könyvtáros, szakvizsgázott pedagógus; 

Herczegné Vallus érettségi végzettség szakács

Jakab Balázs érettségi végzettség cukrász, szakács

Jakab Éva főiskola műszaki szakoktató, vendéglátó technikus

Józsa-Kovács Klára egyetem

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon,  okleveles földrajztanár és okleveles 

játék-és szabadidő szervező tanár,  okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek), okleveles 

biológiatanár, geográfus, 

Katona Enikő főiskola fejlesztő pedagógus, cukrász
szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő-differenciáló 

szakpedagógus)

Kovács Sándor főiskola testnevelés szakos tanár



Kovács Zoltán főiskola
biológia szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, üzleti szakoktató kereskedelmi 

szakirányon

Mészáros Judit főiskola okleveles orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus szocioterápia 

szakterületen; 

Nagy Attila egyetem  okleveles földrajz szakos tanár, földrajz-testnevelés szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási 

szakértői területen 

Nagy Magdolna Éva egyetem okleveles matematika szakos tanár, okleveles matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

Palaticzky Anett főiskola üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányon, kereskedelmi technikus

Pernyei Gusztáv egyetem
okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár,  okleveles filozófia szakos bölcsész és 

középiskolai tanár

Pópity Marianna főiskola gazdaságismeret szakos tanár, kereskedelmi technikus

Simon Lilla főiskola testnevelés-rekreáció szakos tanár

Szalainé Forgács Klaudia egyetem közgazdász vendéglátó és szálloda szakon, okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás)

Szekrényes Gábor főiskola angol nyelvtanár



Széplaki Péterné főiskola vendéglátó szakoktató
szakvizsgázott pedagógus egyéni bánásmód, 

differenciált tanulásszervezés szakterületen 

Szókis Eszter Noémi egyetem mérnökinformatikus, mérnök-informatikus szakos mérnöktanár és informatika szakos tanár

Tarján Katalin egyetem
okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, 

okleveles kertészmérnök

Tóth Judit érettségi végzettség szakács

Ugra Zsuzsanna egyetem szlovák szakos általános iskolai tanár és népművelő,  okleveles némettanár, német szakos nyelvtanár
szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és 

középvezető területen

Vinczéné Hurják Mónika egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos valamint történelem szakos tanár, okleveles magyar nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Dudás Tamás érettségi végzettség cukrász

Dr. Gordosné Vajai Mónika főiskola pszichopedagógia szakos tanár

Gyüre Zoltán középfokú végzettség szakács, mesterszakács

Kovács Judit érettségi végzettség cukrász

Kovács Eszter főiskola oligrofénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Palaticzky Gábor főiskola informatikus

Ringeisen András Zoltánné egyetem okleveles középiskolai testnevelő tanár


