
 
 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

                                                   

Felső tagozat 

 

 

 

Ssz: A pedagógus neve Iskolai 

végzettség 

Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör Osztály 

1. 1

. 
Bartal Orsolya főiskola 

angol, szakvizsgázott 

pedagógus 

angol, 

testnevelés, 

osztályfőnök 

tanár 
of. 5.b 

4.c,5.b,6.b,7.b,8.a 

2. 2

. 
Berzsenyi Éva egyetem 

gyógypedagógia, 

logopédia, angol, 

pedagógia 

fejlesztő 

foglalkozás, 

angol 

tanár 
1.c,2.c,3.b,3.c,4.a,5.b,5.c,7.a,7.

c 

3. 3

. 

Csányiné Molnár 

Erika 
egyetem 

matematika 

informatika 

orosz 

tartós távollét tanár - 

4. 5

. 

Dr. Csuporné Suplicz 

Andrea 
egyetem magyar 

magyar, 

osztályfőnök, 

erkölcstan 

tanár 
of.6.b 

5.a,5.c,7.c,8.b 

5. 6

. 

Hegedüsné 

Széchenyi Katalin 
főiskola 

tanító 

ének-zene 1-6-ig 

 

tartós távollét tanár 1 

6. 7

. 

Horváthné Nagy 

Mária 
főiskola 

matematika 

rajz 

informatika 

matematika, 

rajz, 

informatika, 

osztályfőnök 

tanár 
of.8.c 

5.a,5.c,6.a,6.b,6.c 

7. 8

. 

Jágerné Miklán 

Zsuzsanna 
egyetem 

történelem, német, 

orosz, inkluzív nevelés 

történelem, 

német, 

osztályfőnök 

tanár 

of.7.b 

6.b,7.a,7.b,8.b 

 

 

8. 9

. 
Kerekes Péter főiskola 

földrajz, 

testnevelés 
testnevelés tanár 5.a,6.c,8.a,8.c 

9. 1

0

. 

Kerekes Péterné 

 

 

 

főiskola 
földrajz, biológia 

fejlesztő pedagógus 

földrajz, 

természetismeret, 

fejlesztő 

tanár 
5.b,5.c,5.d,6.b,6.c,7.b,8.a,8.b,8

.c 



10. 1

1

. 

 

 

Keresztes Katalin 

 

 

főiskola 

 

 

történelem 

 

 

történelem, 

hon- és népismeret, 

osztályfőnök 

 

 

tanár 

 

 

of. 6.c 

5.a,5.b,6.b,6.c,7.a,8.a,8.b,8.c 

11. 1

2

. 

Keresztesné Katona 

Mária 
főiskola 

matematika, fizika, 

informatika, közoktatási 
vezető és pedagógus 

szakvizsga 

 

matematika 
tagintézmény-

vezető 
7.b 

12. 1

4

. 

Kőbányainé 

Szávolovits Ágnes 

 

főiskola magyar, orosz, angol 

magyar, 

angol 

 

tanár 5.d,6.c,7.b,8.c 

13. 1

5

. 

Kövics Katalin főiskola angol 
angol, 

osztályfőnök 
tanár 

3.a,3.b,4.a,5.a,6.a,7.a,8.b 

 

of. 7.b 

14. 1

6

. 

Lajkóné Zentai 

Katalin 
főiskola 

biológia, földrajz, 

angol 

angol 

biológia, 

természetism. 

földünk és körny. 

osztályfőnök 

tanár 

 

of. 5.a 

4.b,5.a,7.a,7.c,8.c 

 

15.  
 

Maróti László 

 

főiskola 
rajz, földrajz 

rajz, 

rajz és vizuális 

kultúra 

napközi 

tanár 5.b,5.c,5.d,6.b,7.a,7.c 

16. 1

7

. 

Marótiné Szeleczky 

Mária 
egyetem 

földrajz, rajz, inkluzív 

nevelés 

földünk és körny. 

rajz,hon-és népism. 

osztályfőnök, 

erkölcstan 

tanár 
of. 6.a 

5.c,6.a,6.b,7.b,8.a,8.b 

17. 1

8

. 

Németh Edina egyetem 

tanító, magyar 1-6. 

évfolyam, integrált 

inkluzív nevelés 

magyar tanár 2.c,6.a,6.c 

18. 1

9

. 

Németh Mihályné 

Baranya Bernadett 
egyetem testnevelés 

testnevelés 

 
tanár 6.b,7.a,7.b,7.c,8.b 

19. 2

0

. 

Pámer Mátyás főiskola 
matematika, informatika, 

fizika 

matematika, 

informatika, 

fizika, 

osztályfőnök 

tanár 
of. 8.a 

7.a,7.b,7.c,8.a,8.b,8.c 

20. 2

1

Pappné Kertész 

Szilvia 
egyetem biológia, kémia 

természetismeret, 

kémia, biológia 
tanár 

of. 5.c 

5.c,7.a,7.b,8.a,8.b,8.c 



. 

21. 2

3

. 

Sűrűné Győri Judit egyetem magyar, filozófia 

magyar 

erkölcstan 

osztályfőnök 

 

tanár 

of. 7.a 

5.a,5.b,6.c,7.a,8.a 

 

 

 

22. 2

4

. 

Szieglné Németh 

Irén 
főiskola történelem, német, orosz 

történelem, 

német, 

osztályfőnök 

tanár 
of. 7.c 

4.a,4.b,5.a,5.c,5.d,6.a,7.c, 

23. 2

6

. 

Varga Gabriella egyetem 

matematika, 

kémia, 

technika 

matematika, 

kémia, 

technika 

tanár 
5.d,6.a,6.b,6.c,7.a,7.b,7.c,8.a, 

8.b,8.c 

24.  Koczó Ibolya főiskola 
matematika, 

informatika 

matematika, 

informatika 
tanár 

5.a,5.b,5.c,5.d,6.b,6.c,7.a,7.b, 

7.c,8.a,8.b,8.c 

25.  Rátgéber Szilvia főiskola 
matematika,  

földrajz 

matematika, 

egyéb foglalkozás 
tanár 5.b,6.c,8.b 

26.  Szűcsné Török Ilona főiskola 
ének-zene, 

történelem 

ének-zene, 

szakkör 
tanár 

5.a,5.b,5.c,5.d,6.a,6.b,6.c,7.a, 

7.b,7.c,8.a,8.b,8.c 

27.  

 

 

Balogh Lászlóné 

 

 

főiskola 

 

 

gyógypedagógia tanár 

pszicho pedagógus 

 

 

tanár 

fejlesztés, 

habilitáció  
alsó és felső tagozat 

28.  

 

 

Bazsika Jenőné 

 

 

főiskola 

 

 

gyógypedagógia tanár 

pszicho pedagógus 

 

 

tanár 

fejlesztés,habil

itáció 
alsó és felső tagozat 

29.  Velis Noémi főiskola 
óvónő,tanító, 

gyógypedagógiai tanár 
tartós távollét   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Különös közzétételi lista 

       
Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József 

Általános Iskolája alsó tagozat 

         A pedagógus neve végzettsége mely szakra képesített tantárgyakat tanít osztály munkakör 

1.  
Ambrusné Miskolczi 

Mária 
főiskola 

tanító, rajz-pedagógia 
szakkollégium 

magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, rajz 

of. 1.b tanító 

2. Baksay Erika főiskola tanító, rajz szakkollégium 
magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, vizuális kultúra 

 3.b tanító 

3. Béres László Zoltánné főiskola 
tanító, népművelés 

szakkollégium 
matematika, környezetismeret, 

testnevelés és sport, rajz 
 4.a tanító 

4. Botka Nóra Beáta egyetem 

tanító, ének szakkoll. pedagógia-
tantervfejlesztő tanár 

menedzser, közoktatási vezető 
és pedagógus szakvizsga, MA 

inkluzív nevelés tanára 

magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, rajz 

of. 4.c  tanító 

5.  Bozsoki Éva főiskola 
tanító,testnevelés 

szakkollégium, testnevelés 
tanár, gyógytestnevelő, PSZÁF 

matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport 

of.5.d 
1.b,5.b,5.c,5.d,6.a 

tanító, tanár 

6. 
Csányiné Varga 

Mónika 
főiskola 

tanító, testnevelés, 
gyógytestnevelés szakkollégium, 

szakvizsgázott pedagógus 

magyar nyelv és irodalom, 
technika és életvitel 

of. 2.a         tanító 

7. 
Dobrovicsné Jákli 

Ágnes 
főiskola 

tanító, népművelés 
szakkollégium 

matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport, életvitel 

és gyakorlat 
of. 3.a tanító 

8. Gallai Imréné főiskola tanító, technika szakkollégium 
magyar nyelv és irodalom, 

technika és életvitel 
of. 4.b tanító 

9. 
Götzingerné Sztanó 

Mária 
főiskola 

tanító, népművelés 
szakkollégium 

magyar nyelv és irodalom, 
technika és életvitel, rajz 

2.b tanító 

10. 
Hegedűsné Katona 

Klára 
főiskola tanító, könyvtár szakkollégium 

magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, vizuális kultúra 

 3.c tanító 



 
 

11. 
Huszárikné Egervári 

Éva 
főiskola 

tanító, technika szakkoll., 
fejlesztő pedagógus szakvizsga 

matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport,  életvitel 

és gyakorlat, technika, 
fejlesztő foglalkozások 

of.3.b 
5.a,5.b,5.c,5.d 

tanító 

12. Jákliné Frühvald Ágnes főiskola tanító   2.a tanító 

13. Kuti Mária Kornélia főiskola 
tanító, angol nyelv tanító, 

háztartástechnika szakkollégium  

matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport, életvitel 

és gyakorlat 
of. 3.d, 4.c tanító 

14. Kutiné Péter Ilona főiskola tanító, orosz szakkollégium 
matematika, környezetismeret,  

technika és életvitel, 
testnevelés és sport 

4.c 
tanító,  

munkaközös-ség-
vezető 

15. Lengyel Judit főiskola 
tanító, ének-zene szakkollégium, 

nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógus szakvizsga  

magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, technika és 

életvitel fejlesztő foglalkozás 
of.4.a tanító 

16. 
Lókiné Zsóri Gabriella 

Matild 
főiskola 

tanító, óvónő, informatikus 
mérnök, közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 
 délutáni foglalkozások 3.b,4.c 

tanító, 
tagintézmény-

vezető-helyettes 

17. Merkel Jánosné főiskola tanító - - 
 

18. 
Móriczné Lengyel 

Margit 
főiskola tanító, óvónő 

magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, vizuális kultúra 

3.d tanító 

19. Néveryné Bogár Mária főiskola tanító, óvónő 
magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, vizuális kultúra 

3.a 
tanító, 

munkaközös-ség-
vezető 

20. Radovics Gabriella főiskola tanító, ének-zene szakkollégium 

 
matematika, környezetismeret, 

testnevelés és sport, ének-
zene 

of. 2.b tanító 

21. Sebestyén Gáborné főiskola tanító, óvónő 
matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport, technika 

és életvitel 
of. 1.c tanító 

22. Somogyi Lászlóné főiskola 
tanító, rajz - népművelés 

szakkollégium 
matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport, életvitel 

of. 3.c tanító 



 
 

és gyakorlat 

23. Somorjay Sándorné főiskola tanító, könyvtár szakkollégium 

matematika, környezetismeret, 
testnevelés és sport, ének-

zene, rajz 
 
 

4.b, tanító 

24. 
Stadlerné Lukács 

Krisztina 
főiskola tanító 

magyar nyelv és irodalom, 
technika és életvitel, rajz, 

ének-zene 
2.c tanító 

25. Széles Lászlóné főiskola 
tanító, ének-pedagógia 

szakkollégium 
magyar nyelv és irodalom, 

ének-zene, rajz 
1.c tanító 

26. Szigeti Gyuláné főiskola tanító 
magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret, rajz 
of. 1.a tanító 

28. Vácz Istvánné főiskola tanító, óvónő 
magyar nyelv és irodalom, 
ének-zene, rajz, erkölcstan 

1.b 
 

tanító 

29. Végh Ferencné főiskola 
tanító, pedagógia - rajz 

szakkollégium 

matematika, környezetismeret,  
testnevelés és sport, technika 

és életvitel 
1.a tanító 

30. 
Zsebeházi Ágnes 

Katalin 
főiskola tanító, rajz szakkollégium 

matematika, környezetismeret, 
technika és életvitel, 
testnevelés és sport 

of. 2.c tanító 

31. 
Bognárné Balogh 

Andrea 
főiskola,mesterképzés 

tanító,ének zene 

szakkollégium,minőségfejlesztő 

tanár 

ének-zene 2.a 
tanító, 

intézményvezető 

 


