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sorszám 

 

 
név 

 
főiskola / 
egyetem 

 
szak / szakok 

 
Tanított tárgyak 

1.  Varga B. János egyetem 
egyetem 

fizika, filozófia 
ped.szakvizsga 

fizika, filozófia 

2.  Árvainé Kovács Krisztina egyetem 
főiskola 

történelem 
ének-zene 
ped. szakvizsga 

történelem, ének-
zene 

3.  Asszonyi Evelin egyetem testnevelés testnevelés 
4.  Ballagóné Csernyák Éva egyetem magyar, 

történelem 
magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem 

5.  Bárdosné Greskovits 
Zsuzsanna 

egyetem biológia, földrajz földrajz, biológia, 
egészségtan 

6.  Barnáné Fekete Mónika egyetem magyar, angol  magyar nyelv és 
irodalom, angol 
ny. 

7.  Békési Zoltán egyetem matematika, 
fizika 

matematika, 
fizika 

8.  Boros Béláné főiskola 
egyetem 

szociálpedagógus 
pedagógiatanár 

nevelőtanár 

9.  Bódis Károly főiskola 
egyetem 

számítástechnika 
informatika 

informatika 

10.  Bóta Marianna főiskola 
egyetem 

földrajz, testnev. 
testnevelés 
játék és 
szabadidőszerv. 

testnevelés 

11.  Bozóné Tóth Gabriella főiskola 
főiskola 
egyetem 

testnevelés 
német,orosz 
német, erkölcstan 

testnevelés, német 
ny. 

12.  Bozsik Zoltán egyetem 
egyetem 

hittanár 
történelem  

katolikus hittan 
 

13.  Csákváriné Veréb Valéria egyetem magyar, angol, 
orosz 

angol ny., angol 
célnyelvi 
civilizáció 

14.  Csuforné Makó Márta egyetem 
egyetem 

kémia 
biológia 

kémia, biológia, 
napközi 

15.  Egedné Gerencsér Ildikó főiskola 
egyetem 

angol, orosz 
pedagógia 
ped.szakvizsga 

pedagógia, angol 
ny., 
kollégium vezető 

16.  Farkas Fruzsina egyetem 
egyetem 

angol,  
történelem 

angol ny. 

17.  Fedics Miklós egyetem vizuális környezet 
kultúra és 
nev.tanár 

rajz és vizuális 
kultúra 

18.  Fekete Lászlóné (Natasa) egyetem orosz  orosz nyelvi 
lektor 

19.  Feketéné Kovács Ildikó egyetem történelem, latin történelem, latin 
örökségünk 

20.  Fodor Beáta egyetem magyar, 
történelem 

magyar nyelv és 
irodalom 
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21.  Gergely Anikó egyetem társadalomism., 
történelem 

nevelőtanár 

22.  Gerjákné Csibrány Éva egyetem angol, orosz angol ny. 
23.  Gotyár József főiskola testnevelés testnevelés 
24.  Gulyás Erika egyetem angol angol ny. 
25.  Halász Barnabás főiskola 

egyetem 
rajz, testnevelés 
földrajz 
ped.szakvizsga 

földrajz, 
testnevelés 

26.  Harmat Adrienn egyetem magyar magyar nyelv és 
irodalom 

27.  Hegedűs Gábor egyetem testnevelés gyógytestnevelés 
28.  Hevesi Zoltán egyetem matematika, 

fizika 
ped.szakvizsga 

matematika, fizika 

29.  Dr. Hoffmanné Varga 
Ildikó Elina 

egyetem francia francia ny. 

30.  Inczéné Lazarevics Katalin egyetem 
mestertanár 

angol, orosz 
ped. szakértő, 
szaktanácsadó 

angol ny. 

31.  Ivánfalvi Gábor egyetem angol, orosz angol ny. 
32.  Jágerné Luca Enikő egyetem 

mestertanár 
angol, földrajz 
ped.szakvizsga, 
szakértő 

angol ny., 
földrajz 

33.  Jobbágyné Reményi 
Henrietta 

egyetem német, 
tehetséggondozás 

német ny. 

34.  Kádár Judit egyetem 
egyetem 

francia, orosz 
ped.szakvizsga 

francia ny.,  orosz 
ny. 

35.  Kádár-Lénárt Veronika főiskola német német ny. 
36.  Karóczkai Júlia egyetem 

egyetem 
egyetem 

teológus 
történelem 
ped.szakvizsga 

történelem, 
katolikus hittan 
 

37.  Kelemenné Hideg 
Gabriella 

egyetem 
 

történelem 
hittanár 

nevelőtanár, 
katolikus hittan 

38.  Kissné Bedécs Szilvia főiskola 
 
egyetem 

biológia, 
testnevelés 
testnevelés 

testnevelés 

39.  Kis Sarolta egyetem angol angol ny. 
40.  Koszecz Krisztina egyetem angol angol ny. 
41.  Kovács Mária egyetem 

 
kémia, 
számítástechnika, 
matematika, 
ped.szakvizsga 

matematika, 
informatika 

42.  Kovács Ottó főiskola 
egyetem 

magyar 
történelem 
ped. szakvizsga 

filozófia, 
történelem 

43.  Kovács Ottóné főiskola 
egyetem 

történelem 
magyar 
ped.szakvizsga 

magyar nyelv és 
irodalom 

44.  Lapinskasné Máté Erika egyetem magyar, orosz magyar nyelv és 
irodalom 

45.  Liebaux Lauranne egyetem francia francia lektor 
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46.  Dr. Loboczkyné Hársasi 
Ibolya 

főiskola 
egyetem 
mestertanár 

történelem  
magyar, 
pedagógia 
ped.szakvizsga, 
szaktanácsadó 

Magyar nyelv és 
irodalom, 
pedagógia 

47.  Löveiné Csák Mária egyetem angol angol ny. 
48.  Macdonald Karin Rose egyetem angol angol lektor 

49.  Marótiné Lehoczky Erika egyetem 
egyetem 

olasz 
angol 

olasz ny., angol 
ny. 

50.  Márkly Réka egyetem  angol angol ny. 
51.  Nagygyörgyné Béres 

Ildikó 
egyetem matematika- ábr. 

geometria, angol-
magyar 
szakfordító 

matematika 
angolul, 
matematika 

52.  Némethné Lányi Ilona egyetem 
egyetem 

angol 
katekéta, lelkip.  

angol ny., kat. 
hittan angolul 

53.  Oláh Kitti egyetem történelem, hittan katolikus hittan, 
napközi 

54.  Orosz Beatrix egyetem testnevelés testnevelés 

55.  Orosz László Tamásné egyetem 
egyetem 

angol 
ped.szakvizsga 

angol ny. 

56.  Őrsiné Mohl Szilvia egyetem angol, magyar angol ny., angol 
célnyelvi 
civilizáció 

57.  Papp Valéria főiskola 
egyetem 

orosz, történelem 
angol 

angol ny. 

58.  Pecsenye Pálné egyetem 
 
egyetem 

matematika, 
fizika 
ped.szakvizsga 

matematika, 
fizika 

59.  Petz Zoltánné egyetem ének-zene, 
karvezetés 

ének-zene 

60.  Pótáné Márton Mária egyetem matematika, 
kémia 
ped. szakvizsga 

kémia, 
matematika 

61.  Prázmári Éva főiskola 
egyetem 

matematika 
számítástechnika 

matematika 

62.  Dr. Rák Sándorné egyetem 
főiskola 

német  
orosz, történelem 

német ny. 

63.  Rázsi Botond egyetem informatika informatika 
angolul 

64.  Salamné Szilágyi Júlia főiskola 
 
egyetem 

népművelés, 
történelem 
kollégiumi nevelő 

nevelőtanár 

65.  Sáriné Cseh Ildikó főiskola tanító, német gyes 
66.  Schnémann-Bagi Emese egyetem angol, magyar angol ny. 
67.  Dr. Szabóné Kállay Ágota egyetem 

mestertanár 
német, történelem 
ped.szakvizsga, 
szakértő 

német ny., 
történelem 

68.  Dr. Szabó Zsuzsanna egyetem magyar, 
történelem, 
néprajz 

magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem 
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69.  Szilágyiné Békési 
Zsuzsanna 

egyetem biológia, kémia 
ped.szakvizsga 

biológia, kémia 

70.  Timmer László egyetem matematika, 
fizika, 
számítástechnika 

fizika, 
informatika 

71.  Tóth Szilvia egyetem 
 

angol 
német 

angol ny., 
német ny. 

72.  Tóthné Török Anna főiskola 
egyetem 

francia, orosz 
magyar 

magyar nyelv és 
irodalom, francia 
ny. 

73.  Varga Pálné egyetem 
egyetem 

biológia, földrajz 
ped.szakvizsga 

biológia, földrajz, 
természetismeret 

74.  Verbáné Balog Ildikó egyetem matematika, 
fizika 

matematika, 
fizika 

75.  Zsebe Katalin egyetem olasz, történelem, 
angol 

olasz ny., angol 
ny. 


