#

Név

1.

Filep Miklós

2.

Nagyné Biró Edit

3.

Kunkli Erzsébet

4.

Kaszab Istvánné

5.

Lévai Imre

6.

Király Zoltán

7.

dr.Pornóiné Orosz Éva

8.

Fekete András

9.

Kiss Zoltán

10.

Molnár Tibor

11.

Papp Tímea Réka

12.

Bakos Attila

13.

Bálega Julianna

Munkakör

Végzettség,
szakképzettség

intézményvezető

biológia-földrajz szakos tanár
agrármérnök, mérnöktanár, okleveles
intézményvezető
közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon,
helyettes
közoktatásvezető
intézményvezető matematika-fizika szakos középiskolai
helyettes
tanár, informatika szakos tanár
agrármérnök, mérnöktanár,
intézményegység
háztartásökonómia-életvitel szakos
vezető
tanár
gyakorlatioktatás
agrármérnök, mérnöktanár
vezető
okleveles pszichológus és pszichológia
iskolapszichológus
szakos tanár
történelem szakos középiskolai tanár,
koll.nev.
pedagógia szakos előadó
történelem-néprajz szakos bölcsész,
koll.nev.
szakvizsgázott pedagógus erkölcstan,
etika szakterületen
kertész-üzemmérnök, műszaki tanár,
koll.nev.
okleveles történelemtanár
pedagógiai szakos nevelő, okleveles
koll.nev.
pedagógiatanár
matematika-fizikai szakos középiskolai
koll.nev.
tanár
tanár

okleveles testnevelő tanár

tanár

közgazdász gazdálkodási és
menedzsment alapképzési szakon

Végzettségek
szintjei

A pedagógus
előmeneteli
rendszere

Tanított, oktatott tantárgyak
a 2019/2020. tanévben

egyetem

ped.I.

földrajz

egyetem

ped.I.

egyetem

ped.II.

matematika

egyetem

ped.II.

életvitel és gyakorlat

egyetem

Mesterped.

géptan gyakorlat

egyetem

ped.I.

iskolapszichológus

egyetem

ped.I.

kollégiumi nevelő

egyetem

ped.I.

etika

egyetem

ped.II.

kollégiumi nevelő

főiskola
egyetem

ped.I.

kollégiumi nevelő

egyetem

ped.I.

kollégiumi nevelő

egyetem

ped.I.

testnevelés, sportetika, sportpszichológia,
osztályfőnöki, érettségi előkészítő

ped.I.

számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat,
könyvelés számítógépen, számvitel, pénzügyi és
vállalkozói ismeretek, osztályfőnöki, munkapiac

főiskola

gazd.alapism., gazd. alapgyakorlatok
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általános statisztika, gazdálkodási statisztika,
adózás, adózás gyak., takarmányozástan,
gazdálkodási alapgyakorlatok, gazdálkodási
alapismeretek, pénzügy és vállalkozói
ismeretek, osztályfőnöki
ügyviteli gyakorlat, támogatási ügyvitel,
támogatási menedzsment, kommunikáció,
projektfinanszírozás, projektfinansz. Gyak.,
projektfolyamatok követése, projekttervezés
gyak.

14.

Balláné Lestyán Klára

tanár

okleveles közgazdásztanár (vállalkozási
ismeretek), gazdasági agrármérnök
(pénzügy-számvitel)

egyetem

ped.I.

15.

Barna Tímea Ágnes

tanár

ügyvitel szakos tanár

főiskola

ped.I

16.

Bécsi Zoltánné Maczkó
Adrienn

tanár

magyar nyelv és irodalom, valamint
pedagógiai szakos bölcsész és tanár

egyetem

ped.I.

magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki, dráma
és tánc

17.

Bencze Rita

tanár

angol nyelvtanár

egyetem

ped.II.

angol nyelv, foglalkoztatás I.

egyetem

ped.II.

18.

Bikesicsné Ország Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom-történelem
szakos középiskolai tanár

19.

Buglyó Roland

tanár

magyar nyelv és irodalom-történelem
szakos bölcsész és tanár

egyetem

ped.I.

20.

Cziberéné Lipták Edina

tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

ped.I.

21.

Csernyi Anita

tanár

gazdasági agrármérnök,
közgazdásztanár

egyetem

ped.I.

22.

Csiszárné Józsa Emma

tanár

agrármérnök, mérnöktanár,
mentortanár

egyetem

ped.I.

magyar nyelv és irodalom
történelem, osztályfőnöki, történelem
társadalmi és állampolgári ismeretek
magyar nyelv és irodalom, történelem társ. áll.
ism., osztályfőnöki, érettségi előkészítő
(történelem)
angol nyelv, szakmai idegen nyelv
adózási alapism., adózás gyak., gazdálkodási
alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlat,
foglalkoztatás II. , pénzügyi és váll. ism.,
gazdasági és jogi alapism., gazdálkodási
ismeretek
állatenyésztési alapgyakorlatok I. II. , állatartás,
állatartás gyakorlata, növénytermesztés,
növénytermesztés gyakorlat, osztályfőnöki

#
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ped.I.
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23.

Csordásné Bálint Melinda

tanár

matematika szakos tanár és
informatikus könyvtáros, pénzügyi és
vállalkozói szak EU projekt-tervezeő és
finanszírozási szakértő

24.

Demény András

tanár

okleveles angoltanár, európa szakértő

egyetem
főiskola

ped.I.

25.

Domokos István

tanár

agrármérnök, mérnöktanár

egyetem

ped.I.

26.

dr.Fazakasné Kaló Klára

tanár

biológia-környzettan szakos tanár

egyetem

ped.II.

tanár

matematika-ábrázoló geometria számítástechnika szakos középiskolai
tanár

egyetem

ped.II.

matematika,
informatika, osztályfőnöki

tanár

agrármérnök, mérnöktanár,
környezetvédelmi ökológus

egyetem

ped.II.

növényismeret gyakorlat, takarámnyozástan,
géptan gyakorlat, kertészet, kertfenntartás,
kertfenntartás gépei, kertfenntartás gyakorlat,
állattenyésztés adm., munkavédelem

egyetem

Mesterped.

német nyelv, foglalkoztatás I.

főiskola
egyetem

ped.II.

ének-zene, művészetek (ének-zene), dráma és
tánc, tanulásmódszertan

27.

28.

dr.Takács Ferencné

Ecsedi Zsolt

29.

Éll Ninetta Klára

tanár

30.

Fehér-Wargha Ibolya

tanár

német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, orosz nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár
zeneelmélet-szolfézs, általános iskolai
ének-zenetanár és karvezető,
egyházzenész, pedagógiai szakos tanár

31.

Fekete István

tanár

okleveles élelmiszer minőségbiztosító
agrármérnök, okleveles
agrármérnöktanár (élelmiszer)

32.

Győri Orsolya Gréta

tanár

okleveles matematika szakos tanár,
informatikus-könyvtáros

angol nyelv, szakmai idegen nyelv
géptan gyakorlat, állatenyésztés II. géptan,
műszaki alapismeretek, műszaki alapismeretek
gyakolat, osztályfőnöki
biológia-egészségtan, biológia
kötelező komplex természettudományos
ismeret

egyetem

ped.I.

élelmiszerismeret, élelmiszeripari technológiák,
élelmiszer kémia, kertészet gyakorlat,
élelmiszer előáll. folyamatai, élelmiszer előáll.
foly. gyakorlat, osztályfőnöki

egyetem

ped.I

matematika
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állattenyésztés alapgyakorlatok I. II, állatartás
gyakorlata, növénytermesztés,
növénytermesztés gyak, munkavédelem,
állattartás, foglalkoztatás II. állattenyésztés
gyakorlat
kémia, biológia, biológia-egészségtan,
laboratóriumi alapismeretek gy., osztályfőnöki,
ifjúságvédelmi felelős
állatartás, állatenyésztési alapgyakorlatok I. II. ,
anatómia és élettan I., állatartás gyakorlat,
állattenyésztés I. ,osztályfőnöki

33.

Jávor Szilárd Ágoston

tanár

agrármérnök, mérnöktanár

egyetem

ped.I.

34.

Juhász Tamás

tanár

biológia-kémia szakos középiskolai
tanár

egyetem

ped.I.

35.

Kalocsainé Abuczki Erika

tanár

agrármérnök, mérnöktanár, okleveles
biológiatanár, gyakorlatvezető
mentortanár

egyetem

ped.I.

36.

Kenéz Zoltán Béla (Kondorné
Márta Mariann)

tanár

vadgazda mérnök, mérnöktanár

főiskola

ped. I.

37.

Kimáné Gartai Krisztina (Gali
Beáta)

tanár

fizika-matematika szakos tanár

egyetem

ped.I.

38.

Kisházi Béla

tanár

testnevelő tanár

egyetem

Mesterped.

39.

Kósik Anikó

tanár

matematika-kémia szakos tanár,
mentálhigiénés szakvizsgázott
pedagógus

egyetem

ped.II.

40.

Kozma Attila

tanár

testnevelő tanár

főiskola

ped.I.

41.

Losoncziné Szabó Csenge

tanár

magyar nyelv és irodalom-történelem
szakos tanár

egyetem

ped. I.

42.

Mogyorósiné Végh Zsuzsanna

tanár

matematika szakos középiskolai tanár,
közgazdász, pénzügyi szakos közgazdász

egyetem
főiskola

ped.II.

gazdasági és jogi alapism. számviteli gyakorlat,
matematika, osztályfőnöki

43.

Nagy Erika

tanár

magyar nyelv és irodalom tanár

egyetem

ped.I. 2020-tól ped.II.

magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki

géptan gyakorlat, élelmiszer előáll. Folyamatai,
élelmiszer higiénia, állatenyésztés gyakorlat,
növénytermesztés gyakorlat, állatenyésztés II.
matematika
fizika
testnevelés és sport, testnevelés, sporttörténet,
osztályfőnöki
matematika, osztályfőnöki
testnevelés,
testnevelés és sport
magyar nyelv és irodalom
történelem

#

44.

45.

Név

Nagy Olga

Pósa Ibolya Éva
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tanár

kertészmérnök, mérnöktanár,
szakközgazdász

egyetem
főiskola

ped.II.

pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat,
vállalkozásfinanszírozás,
vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, faiskolai
termesztés, faiskolai termesztés gyakorlat

tanár

német nyelv és irodalom szakos tanár,
orosz-testnevelés szakos általános
iskolai tanár, mesterfokozat és
okleveles némettanár szakképzettség

főiskola
egyetem

ped.I. 2020-tól ped.II.

testnevelés, testnevelés és sport, osztályfőnöki,
német nyelv

ped.I.

laboratóriumi alapismeretek,minőségbiztosítási
gyakorlat, minőségbiztosítás, biztonságos
munkavégzés, élelmiszeripari vállalkozások, a
működtetés gyakorlati feladatai, élelmiszeripari
alapmérések gyakorlata

ped.II.

angol nyelv, osztályfőnöki

ped.I. 2020-tól ped.II.

történelem-társadalmi és áll. Ism, történelem

ped.I.

angol nyelv
földrajz,
történelem

46.

Sánta Klaudia

tanár

47.

Sinayné Tar Judit

tanár

48.

Soltész Adrienn

tanár

49.

Somlyai Vera

tanár

50.

Szabó Ádám László

tanár

51.

Szentirmai Péter

tanár

52.

Szűcs Márta Judit

53.
54.

okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök

egyetem

egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem

tanár

okleveles angoltanár, vállalkozásmenedzser szakértő
történelem szakos bölcsész és tanár,
pedagógiai szakos nevelő
angol nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles történelem szakos bölcsész és
tanár, földrajz szakos tanár
német nyelv és irodalom szakos tanár,
okleveles történelemtanár
angol szakos nyelvtanár

Tanka János

tanár

Tóth Róbert

tanár

egyetem

ped.I.

egyetem

ped.I. 2020-tól ped.II.

német nyelv

egyetem

ped.I.

angol nyelv, foglalkoztatás I.

okleveles informatikatanár

egyetem

ped.II.

informatika

okleveles biológia szakos tanár,
informatika szakos tanár

egyetem

ped.I.

informatika, biológia,
biológia-egészségtan
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állatok egészségvédelme I., állatenyésztési
alapgyakorlatok I., állattenyészttési
alapgyakorlatok II., növénytermesztés
gyakorlat, növénytermesztés adminisztrációja,
növénytermesztés

55.

Vadainé Tikász Gabriella

tanár

agrármérnök, mérnöktanár, közoktatási
vezető

egyetem

ped.I.

56.

Vas Erika

tanár

matematika-fizika szakos tanár

egyetem

ped.I. 2020-tól ped.II.

57.

Kabainé Mile Ilona

tanár

mérnöktanár, agrármérnök,
mérlegképes könyvelő

egyetem

58.

Czimbalmos Csaba Zsolt

tanár

testnevelő tanár

főiskola

59.

Szabó Lilla

tanár

okleveles vizuális- és környezetkultúratanár

egyetem

60.

Farkas Fanni Boglárka

tanár

okleveles középiskolai földrajztanár és
okleveles középiskolai német nyelv és
kultúra tanára

egyetem

61.

Kocsis-Ikanov Annamária

tanár

történelem szakos tanár, közgazdász

egyetem

elektronikus adóbevallás gyakorlat,
gazdálkodási alapgyakorlatok

62.

Dóró Erika

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom

63.

Nagyné Kovács Nikolett

tanár

oklevelesl agrármérnök (élelmiszer),
környezetgazdálkodási agrármérnök

egyetem

64.
65.
66.
67.

Oláh János
Koroknay Zsuzsa
Szalánczi Zoltán
Dobó Viktor Dezső

tanár
tanár
tanár
tanár

agrármérnök

egyetem

sportoktató

egyetem

68.

Szűcs János

tanár

testnevelőtanár, MLSZ edző

főiskola

matematika, fizika
támogatási alapismeretek, folyamat és
pénzügyi tervezés, támogatási menedzsment,
pénzügyi alapismeretek
sport és szervezetei, testnevelés és sport,
testnevelés elmélet, sportági ismeretek,
edzéselmélet, sportegészségtan
művészetek, vizuális kultúra

Gyakornok

német nyelv, földrajz

Növényismeret, növényismeret gyak.,
állattenyésztési alapgyak. I. II. , állattartás
gyakorlata, állatartás
állattenyésztés gyakorlat
gazdálkodási és vállalkozási ism.
Sportmenedzsment
Sportági alapok elmélet, sportági alapok gyak.
sportági szakismeretek elmélet, sportági
szakismeretek gyak., sportpedagógia

#

Név
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69.

Balláné Dr. Kovács Andrea

tanár

70.

Dr. Radócz László

tanár

71.

Dr. Tarcali Gábor

tanár

72.

Markóné Papp Magdolna

tanár

Végzettség,
szakképzettség

Végzettségek
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növényvédőszerism. és haszn., növényvédőszer
ism.és haszn. Gyakorlat
általános növényvédelem, növényvédelmi
gyakorlatok
növényvédelmi technológiák
növényvédőszer kijuttatása, növényvédőszer
kijuttatása gyakorlat

