
 

 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 

 Név Feladatköre 
Iskolai 

végzettsége 
Szakképzettsége 

1.  Almádi Éva 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskolai hallgató 

MA (mester) gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirány 

2.  Antal Eszter 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, logopédus, 
szomatopedagógia szakirány 

3.  Bakó Antalné gyógypedagógus  főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány, logopédus szakirány; 

zeneiskolai fuvolatanár 

4.  Balázs-Pöll Petra GYED főiskola 

gyógypedagógus- pszichopedagógia és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirány 

5.  Báncs-Szendrődi Szilvia 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem 

tanulásban akadályozottak és hallássérültek 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, 
okleveles gyógypedagógus, logopédia szakos 
tanár 

6.  Benedek Zita 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola  
gyógypedagógus autizmus spektrum szakirány, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirány 

7.  Bogár Orsolya 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem  

gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakirányon, és tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon  

8.  Boncz Beáta 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem  
gyógypedagógus pszichopedagógia 
szakirányon, értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakos terapeuta, 
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9.  Boros Dávidné GYED főiskola 
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 

10.  Bukó Andrea gyógypedagógus  főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 

11.  Czövek Miklósné 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott 

pedagógus 

12.  Csaba Imola GYED egyetem 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár és szomatopedagógia 
szakos terapeuta 

13.  Csapó-Agócs Rózsa Mária könyvtáros pedagógus főiskola 
pedagógia szakos általános iskolai tanár, 
könyvtáros tanár 

14. 15. Csegény Réka  gyógypedagógus főiskola 

Gyógypedagógus autizmus spektrum 

pedagógiája, pedagógiai asszisztens, 
óvodapedagógus 

15.  Csik Andrea 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

gyógypedagógus, pszichopedagógia és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány 

16.  Csik Adrienn Ildikó 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, 
szomatopedagógia szakos terapeuta 

17.  Csóka Anna gyógypedagógus főiskola 
gyógypedagógus, szomatopedagógia és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

18.  Csörgő Anita 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus - 
pszichológus 

egyetem 
gyógypedagógus logopédia szakirányon, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon, iskolapszichológus,  

19.  Dr. Kodácsi László földrajz szakos tanár főiskola földrajz és testnevelés szakos tanár 

20.  Dr. Marossy Endréné pedagógus egyetem történelem – magyar szakos tanár 
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21.  Fábiánné Máté Viktória kémia szakos tanár egyetem okleveles középiskolai kémiatanár 

22.  Fekete Dóra gyógypedagógus főiskola 
Gyógypedagógus (hallássérültek pedagógiája 
szakirányon és tanulásban akadályozottak 

pedagógiája 

23.  Fojtyik Alexandra 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola gyógypedagógus logopédia szakirányon 

24.  Fucsek Ildikó 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

mesterfokozat MA 

az inkluzív nevelés okleveles tanára, 
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 
tanár, logopédia szakos tanár, tiflopedagógia 

szakos  

25.  Gaál-Schneider Ilona gyógypedagógus főiskola 
gyógypedagógus, pszichopedagógia és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány 

26.  Grézal Gyuláné gyógypedagógus  mesterfokozat MA 

felsőfokú óvónő, nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, képesített könyvelő, 
vállalati tervező, statisztikus  

27.  Gulyás Blanka 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
egyetem 

gyógypedagógus, autizmus spektrum 
pedagógiája szakirány és pszichológia 

szakirány 

28.  Halász Márta 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 
tanár, pszichopedagógia szakos tanár, 

29.  Halmos Réka gyógypedagógus főiskola óvodapedagógus, gyógypedagógus 

30.  Homoródi Cecília gyógypedagógus  főiskola 

oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott 
pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógiai 
területen)  

31.  Horváth Krisztián biológia szakos tanár főiskola biológia szakos tanár 
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32.  Horváth Zsófia gyógypedagógus  főiskola 
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiai 

szakirány 

33.  Horváth- Zloch Veronika GYED főiskola 
gyógypedagógus értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakirányon, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos tanár, 

34.  Jenei Andrea 
gyógypedagógus, 

intézményvezető 
egyetem 

speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus, oligofrénpedagógia szakos és 
logopédia szakos gyógypedagógia tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 
szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai 
szakterületen 

35.  Kacsala Gabriella 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakos tanár és pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógiai terapeuta 

36.  Kerékgyártó Csilla 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem 

értelmileg akadályozottak szakos 

gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógia 
szakos tanár és terapeuta, szakvizsgázott 

pedagógus gyógypedagógiai szakterületen, 
okleveles gyógypedagógus 

37.  Kis Lili Barbara gyógypedagógus főiskola 
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája és látássérültek pedagógiája szak 

38.  Klein Viktória 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

tanulásban akadályozottak és 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 

39.  Kovács Abigél gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus, logopédia szakirány 

40.  Kovács Ádám 
gyógypedagógus, 
intézményegység-vezető 

főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány 

41.  
Kovácsné Andréka 
Zsuzsanna 

testnevelő egyetem testnevelés szakos tanár, sportedző (atlétika) 
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42.  Králikné Miklós Dóra 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, 
hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta 

43.  Laczik Anikó gyógypedagógus  főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány 

44.  Lomen Éva 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 
pszichológiája, szomatopedagógia 

45.  Major Réka Edina 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola gyógypedagógus, logopédia szakirány 

46.  Margitay Orsolya iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus Msc 

47.  Martincsek Andrea 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

48.  Nagy Dorottya gyógypedagógus  egyetem gyógypedagógus logopédia szakirányon 

49.  Nagy Klaudia gyógypedagógus főiskola 
gyógypedagógus, pszichopedagógia és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány 

50.  Nagyné Bozsó Eszter 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem 
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon; angol nyelvtanár 

51.  Ozvaldová Csilla 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskolai hallgató gyógypedagógus 

52.  Pálfi Rita GYED főiskola 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány, gyógypedagógus 

pszichopedagógia szakirány, Okleveles 
gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia 
szakirány 

53.  Pásztor Flóra 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskolai hallgató gyógypedagógiai alapszak 
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54.  Perge Gergely matematika tanár egyetem MA 
okleveles általános iskolai kémiatanár és 
okleveles középiskolai matematikatanár 

55.  Péter Mária Gabriella gyógypedagógus  főiskola 
oligofrénpedagógia szakos és 
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

56.  Petri Anikó 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus autizmus spektrum 
pedagógiája szakirányon és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirányon 

57.  
Rauschné Csizmadia 
Zsuzsa 

GYED főiskola 
gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája 
szakos tanár, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

58.  Rácz Borbála Erzsébet 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, szomatopedagógia és 
értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakirány 

59.  Schüttler Vera 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
egyetem 

speciális pedagógia szakos tanár és 
szakpedagógus, oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógia tanár, pszichopedagógia 
szakos gyógypedagógiai tanár,  

60.  Sereg-Révész Aletta GYED főiskola 

gyógypedagógus látássérültek pedagógiája 

szakirányon, gyógypedagógus 
szomatopedagógia szakirányon, 

61.  Siska Gábor fizika tanár főiskolai hallgató mérnöktanár 

62.  Sléger Edit gyógypedagógus főiskolai hallgató gyógypedagógus 

63.  Stupjánné Kutrik Zita gyógypedagógus  főiskola 
gyógypedagógus, pszichopedagógia 
szakirányon és tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 
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64.  Szeitz Mónika gyógypedagógus  egyetem 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány, az inkluzív nevelés 

okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, 
szociálpedagógus, általános iskolai tanító, 

65.  Szepesi-Domiter Anita gyógypedagógus egyetem 

Gyógypedagógus, logopédia szakirányon és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon, Okleveles gyógypedagógus 

gyógypedagógiai terápia szakirányon, 
Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, 

differenciáló pedagógia szakterületen 

66.  Szilágyi Judit gyógypedagógus  főiskola 
okleveles vizuális- és környezet kultúra tanár, 
rajzszakos tanár, gyógypedagógus, rajz tanár és 
óvodapedagógus 

67.  Szilágyi-Kárpáti Ágnes GYED egyetem 

Gyógypedagógia BA (gyógypedagógus 
látássérültek pedagógiája szakirányon és 
szomatopedagógia, Okleveles rehabilitációs 

szakember Msc  

68.  Szilvás Nóra Klára iskolapszichológus  egyetem pszichológia szakos bölcsész 

69.  Szladovics Vanessza 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus  

főiskola gyógypedagógus logopédia szakirány 

70.  Takács Ágnes 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

egyetem 
kommunikáció szakos bölcsész (újságírás), 
gyógypedagógus logopédia szakirányon,  

71.  Takács Hermina Noémi tanár főiskola 
okleveles pedagógia szakos tanár, okleveles 
pedagógia szakos tanár, 

72.  Tamás Daniella Dóra gyógypedagógus főiskolai hallgató gyógypedagógus 

73.  Tankáné Váradi Beáta GYED főiskola gyógypedagógus logopédia szakirányon 

74.  Topercer Piroska 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

Oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos 

gyógypedagógia tanár 

75.  Tóth Gyula Zoltán testnevelő  főiskola középiskolai testnevelő tanár, tenisz szakedző 
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76.  Tóth Kiss Judit gyógypedagógus főiskola 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány 

77.  Ujfalussy Márta 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskola 
gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-
logopédia szakirány 

78.  Varga Rebeka 
együttnevelést segítő 
gyógypedagógus 

főiskolai hallgató gyógypedagógus 

79.  Varró Péterné 
együttnevelést segítő 

gyógypedagógus 
főiskola 

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirány, 

ruhaipari szakos műszaki tanár, ruhaipari 
üzemmérnök  

80.  Venterné Balogh Angelika 

együttnevelést segítő 

gyógypedagógus, 
intézményegység-vezető 

egyetem 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 
tanár, speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus, szakvizsgázott pedagógus 
gyógypedagógiai szakterületen; 
óvodapedagógus; szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

81.  Vigh Laura gyógypedagógus  főiskola 
okleveles gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakirány 

82.  Vrbáski Dijana GYED főiskola 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirány, gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirány 

 



 

 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők 

 Feladatköre Iskolai 

végzettsége 

Szakképzettsége 

Denk Lili gyógypedagógiai 

asszisztens 

Középfokú 

végzettség 

 

Greskó Andrea iskolatitkár Középfokú 
végzettség 

 

Fodor Flóra Kata gyógypedagógiai 

asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 

asszisztens 

Halgató Judit gyógypedagógiai 
asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Keresztély Emese gyógypedagógiai 

asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 

asszisztens 

Kovács Balázs rendszergazda középfokú webmester, 
informatikai 

hálózattelepítő és 
üzemeltető 

Menich Klára Andrea gyógypedagógiai 
asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Menyhárt Mónika iskolatitkár felsőfokú német nyelvtanár 

Mérei-Maixner Lea GYED felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Mészáros Béláné gyógypedagógiai 
asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Nagy Boróka Csilla gyógypedagógiai 

asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 

asszisztens 

Pappné Dr. Radics Edit gyermekpszichiáter egyetem gyermekpszichiáter 

Soltészné Papp Erzsébet gyógypedagógiai 
asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Szirmai Csilla gyógypedagógiai 

asszisztens 

Középfokú 

végzettség 

 

Udvardi Petra gyógypedagógiai 
asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 
asszisztens 

Varga Bettina gyógypedagógiai 

asszisztens 

felsőfokú OKJ gyógypedagógiai 

asszisztens 

 

 

 


