Oktatók iskolai végzettsége, szakképzettsége (83 fő, 2021.10.01)
Név
Ács László

Legmagasabb
iskolai
végzettség
főiskola

Asztalos Piroska

egyetem

Bakó András Péter

egyetem

Balázs Elek

mesterfokozat

Bálint László

mesterfokozat

Baracska Antal

főiskola

Baracsy Zsolt

főiskola

Baranyi Ferenc

egyetem

Barta Zoltán Gábor

főiskola

Bartha Tibor

egyetem

Batta Zsolt Zoltán
Bene István András

főiskola
középiskola

Szakképzettség
matematika-műszaki ismeretek általásnos
iskolai tanár
villamosmérnök
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
magyar nyelv és irodalom szakos tanár és
könyvtáros
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
tanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
biológia-kémia szakos általános iskolai tanár
környezetvédelem szakos tanár
oklevelesbiológia szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
közlekedési műszaki tanár és autógépész
üzemmérnök
villamos üzemmérnök
mérnök üzemgazdász
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
mezőgazdasági gépészmérnök
számítástechnikai szakmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
autógépész üzemmérnök
műszaki tanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
villamos üzemmérnök
villamos szakos műszaki tanár
közgazdász szakmérnök
szakvizsgázott pedagógus
magyar-történelem szakos általános iskolai
tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
hittanár
angol szakos nyelvtanár
műszaki menedzser
okleveles mérnöktanár
villamos üzemmérnök és műszaki tanár
gépjármű-villamossági műszerész

Béres János

mesterfokozat

Bernyiscsek Mónika

egyetem

Borbély Norbert

mesterfokozat

Czipott Eszter Klára

egyetem

Császár-Szabó Adél
Borbála

egyetem

Dajka Antal

egyetem

Dienes Róbert

egyetem

dr. Gavallér Andrea
Ágnes

egyetem

Félegyházi Gábor

egyetem

Filep Tamás

főiskola

Fodor Tibor

alapfokozat

Hegyes Ferenc

főiskola

Hengspergerné
Kovács Adrienn

egyetem

gépjármű-villamossági műszerész
mesterszakmunkás
gyakorlati oktató
ipari elektronikai technikus
számítástechnika szakos tanár
okleveles mérnöktanár gépészetmechatronikai szakirány
okleveles matematikus és matematika szakos
tanár
gépészmérnök
okleveles mérnöktanár gépészetmechatronikai szakirány
okleveles angol-francia nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár
német nyelvtanár
okleveles német nyelv és irodalom szakos
tanár
népművelő és földrajz szakos általános iskolai
tanár
közművelődési és népművelési előadó
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
magyar szakos tanár és művelődésszervező
történelem szakos tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
pszichológus és pszichológia szakos
középiskolai tanár
egyetemi doktori (dr. univ.) fokozat
gyermek klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia szakvizsga
matematika-testnevelés szakos általános
iskolai tanár
okleveles matematikatanár
biológia-technika szakos tanár
elektronikai műszerész
közlekedésgépészeti technikus - közútijármű
gépész
villamosmérnök
villamosmérnök
mérnöktanár
magyar-történelem szakos tanár
okleveles történelem szakos tanár
okleveles magyartanár

Herczku László Tibor

egyetem

Hubicsák Zoltán

egyetem

Joó Zoltán Endre

egyetem

Juhász Ferenc

egyetem

Juhászné Tóth Tímea

egyetem

Karpinecz Beatrix

egyetem

Kerülő Edit

főiskola

Kiss András

egyetem

Kiss István

egyetem

Kiss Roland Tihamér

mesterfokozat

Kóder Anita

egyetem

Koncz Gábor

főiskola

Korponai Krisztina

egyetem

Kovács Edit Irén

egyetem

szakvizsgázott pedagógus (egészségfejlesztő
mentálhigiénikus)
matematika-fizika szakos tanár
okleveles fizika szakos tanár
okleveles matematikatanár
fizika-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
számítástechnika szakos tanár
okleveles fizikatanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
okleveles testnevelés szakos középiskolai
tanár
okleveles gépészmérnök
okleveles informatika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
tanító
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
okleveles angol nyelv és irodalom szakos
tanár, bölcsész
történelem szakos tanár és művelődésszervező
angol nyelvtanár
földrajz szakos általános iskolai tanár és
népművelő
okleveles játék- és szabadidő szervező tanár
villamos üzemmérnök és műszaki tanár
okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
történelem-földrajz szakos tanár
okleveles történelem szakos bölcsész és
középiskolai tanár
okleveles földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
okleveles matematika - angol nyelv és
irodalom szakos tanár
matematika-technika szakos általános iskolai
tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
okleveles angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár
biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
okleveles biológia szakos tanár

Laczkó Szabolcs

mesterfokozat

Lengyel Tibor

egyetem

Leveleki Miklós

egyetem

Mizsák Sándor
Mogyorósi Béla
Mihály

főiskola
mesterfokozat

Nánási Ilona

egyetem

Nuszer Tamás

főiskola

Oláh László

mesterfokozat

Orosz Szilárd

egyetem

Pásztor Tamás

egyetem

Pethő István János

egyetem

Putrás Éva

egyetem

Scheibli Katalin

egyetem

Seres Ferenc

mesterfokozat

Sipeki Zoltán
Sipos Judit Julianna

főiskola
egyetem

okleveles földrajz szakos tanár
környezetvédelmi ökológus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mezőgazdasági gépészmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár
okleveles vizuális és környezetkultúra tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
általános iskolai tanító
magyar szakos általános iskolai tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
műszaki szakoktató
villamos üzemmérnök
okleveles mérnöktanár (villamosmérnök)
villamosmérnök
okleveles létesítménymérnök
mezőgazdasági gépészmérnök
mérnöktanár
mezőgazdasági gépészmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
történelem szakos tanár és művelődésszervező
okleveles történelem szakos bölcsész és
középiskolai tanár
számítástechnikai szakmérnök
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
műszaki menedzser
okleveles mérnöktanár
villamos üzemmérnök
okleveles informatika szakos tanár
okleveles matematikatanár
okleveles informatika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus (informatika)
okleveles matematika-fizika szakos
középiskolai tanár
mezőgazdasági gépész üzemmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
műszaki szakoktató
magyar-történelem szakos általános iskolai
tanár
okleveles történelem szakos tanár
okleveles magyartanár és inkluzív nevelés
tanára

Suller Illés Márton

főiskola

Szekrényes Erika

mesterfokozat

Szemerszkiné Takács
Tünde Evelin

egyetem

Szigeti Rita

egyetem

Szücs Zoltán

mesterfokozat

Takács Roland

mesterfokozat

Tálas Péter

mesterfokozat

Tatomirovics András

főiskola
mesterfokozat

Tóth Gábor

egyetem

Tóth Mátyás
Varga Viktória

főiskola
egyetem

Vass Károly

mesterfokozat

Veres Csaba Árpád
Vizi Sándor

főiskola
főiskola

közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
matematika-technika szakos általános iskolai
tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
üzemgazdász
orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
okleveles testnevelő tanár
okleveles magyar nyelv és irodalomtörténelem szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár és
művelődésszervező
közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
erkölcstan, etika szakos pedagógus
villamosmérnök
okleveles mérnöktanár (villamosmérnök)
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
gépészmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
gépészmérnök
okleveles mérnöktanár gépészetmechatronikai szakirány
gépészmérnök
mérnöktanár
okleveles mérnöktanár gépészetmechatronikai szakirány
matematika-fizika szakos tanár
okleveles matematikatanár
okleveles informatika szakos tanár
műszaki szakoktató
okleveles angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár
könyvtáros és angol nyelv és irodalom szakos
tanár
közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
mezőgazdasági gépészmérnök
mezőgazdasági gépészmérnök szakos
mérnöktanár
számítástechnikai szakmérnök
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
villamos üzemmérnök
műszaki szakoktató

Zentainé Szenes
Renáta

egyetem

Zsigó Zsolt Miklós

egyetem

Petrus Mihály

szakközépiskol
a

Szoták Viktor Győző

szakközépiskol
a

Újvári Tibor

egyetem

Huszár István

főiskola

Gombkötő Mihály

főiskola

Dancs Tamás
Megyaszai Edina

főiskola
egyetem

Máté Viktória
Hudákné Oláh Anita

főiskola
egyetem

Nagy Andrea
Sarkadi-Páll Gabriella

egyetem
mesterfokozat

Teski Tibor Ferenc

egyetem

okleveles matematika-informatika szakos
tanár
szakvizsgázott pedagógus (informatika)
okleveles informatika szakos tanár
okleveles matematika-fizika szakos
középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus (fizika)
autóvillamossági szerelő
autóvillamossági szerelő mester
autóelektronikai műszerész
közlekedésgépészeti technikus - közútijármű
gépész
autóelektronikai műszerész mester
matematika-fizika szakos általános iskolai
tanár
okleveles fizikatanár
biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
számítástechnikai szakmérnök
textiltechnikai üzemmérnök
okleveles műszaki tanár - technológia szakos
inkluzív nevelés okleveles tanára
közoktatási vezető
építőgépész üzemmérnök
földrajz szakos tanár
okleveles földrajztanár és okleveles
matematikatanár
matematikus
testnevelő tanár
matematika-számítástechnika szakos tanár
okleveles matematikatanár
okleveles angoltanár
hittanár
magyar-nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles magyartanár
okleveles angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

