
Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 
 

Ssz. Név 

Legmagasabb 

iskolai végzett-

ség 

Munkakör Szakképzettség 

1.  

Áncsán Sándor főiskola Tanár 
matematika, technika, élet-
vitel háztartásökonómia, 
felsőfokú oktatás- informa-
tikus, robotika, iskolai rend-
szergazda 

2.  
Anka Júlia főiskola Tanító tanító, könyvtáros, (infor-

matika műv. ter.) 

3.  

Berczánné Veres Ni-

kolett 

egyetem Tanár német nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár, 

német irodalom speciális 

képzés, német-történelem 

szakos tanár 

4.  

Béres Józsefné egyetem Tanár magyar –történelem szakos 

tanár, okleveles magyarta-

nár, közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 

5.  
Cselószkiné Szigeti 

Viktória 
főiskola Tanító tanító, (ének műveltségi te-

rület) 

6.  
Dalanicsné Nagy 

Magdolna 
főiskola Tanító tanító, (informatika műv. 

ter.), óvónő 

7.  
Dankó Péterné főiskola Tanár német, pedagógia, gyógy-

pedagógus 

8.  
Deme Anna főiskola Tanár földrajz, biológia, ped. 

szakvizsga 

9.  

Dénesné Cserbán Ka-

talin 
főiskola Tanár 

földrajz, testnevelés, közok-
tatás vezető és ped. szak-
vizsga 

10.  
Dr. Bacsu Attila Győ-

zőné 

főiskola Tanár történelem, orosz, angol 

11.  

Dr. Kovácsné Kele-

men Andrea 
főiskola Gyógypeda-

gógus 

oligofrén pedagógia, 

pszichopedagógia, (Csa-

ládgondozási és testneve-

lés spec. koll.) 



12.  Fáth Balázs egyetem Tanár okleveles testnevelő tanár 

13.  
File Lajos főiskola Tanár földrajz, történelem, fejlesz-

tő pedagógus 

14.  Filéné Brandisz Csilla egyetem Tanár kémia, biológia, biológus 

15.  Horváth Anikó főiskola Tanár matematika, ének-zene 

16.  
Horváthné Molnár 

Ágnes 
főiskola Tanító tanító 

17.  
Hotziné Brutóczki 

Ágnes 
főiskola Tanító tanító, (orosz és pedagógia 

szakkoll.), 

18.  
Huszár- File Irén főiskola Tanító 

tanító,(ember és társadalom 
műveltségterület) 
ped.szakvizsga 

19.  
Juhász Istvánné főiskola Tanár 

magyar, történelem, közok-
tatás vezető és ped. szak-
vizsga 

20.  
Király Kálmán egyetem Tanár 

okleveles ének-zene tanár, 
okl. kóruskarnagy 
művész 

21.  
Kukkné Fekete Zsu-

zsanna 
főiskola Tanár magyar, történelem 

22.  Lipták Gábor főiskola Tanító tanító (ének-zene műv.ter.) 

23.  
Magyarné Sipán Má-

ria 

főiskola Tanár magyar, hittanár 

24.  Marján Gyöngyi főiskola Tanító tanító (technika szakkoll.) 

25.  
Markosné Kovács Éva főiskola Tanár angol nyelv és irodalom, 

történelem, könyvtár 

26.  Mócsán Andrásné főiskola Tanár földrajz, testnevelés 

27.  
Nagy Domokosné főiskola Tanár biológia, technika, számítás-

technika 

28.  
Nagy Gábor főiskola Tanár matematika, számítástech-

nika, robotika 

29.  
Oláh Tiborné főiskola Tanító tanító (népművelés, közmű-

v. szakkoll.) 

30.  Palcsu Márta főiskola Tanító tanító, rajz 

31.  Szabó Krisztina főiskola Tanító tanító (könyvtár szakkoll.) 

32.  
Szabó Mariann főiskola Tanító tanító (ének-zene műv. ter.) 

gyógypedagógus 



33.  
Szilágyi Ildikó főiskola Tanár 

magyar, történelem, dráma-
pedagógia  
ped.szakvizsga 

34.  

Tamás László egyetem Tanár 
fizika-testnevelés szakos 
tanár, testnevelés szakos 
tanár, labdarúgás 
sportedző 

35.  Tóth Zoltánné főiskola Tanár rajz, matematika 

 

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai vég-

zettsége, szakképzettsége 

 

S.sz. Név 

Legmagasabb 

iskolai végzett-

ség 

Munkakör Szakképzettség 

1. Makara Csabáné érettségi Iskolatitkár gimnázium érettségi 

2. 
Túri Sándorné érettségi Iskolatitkár 

szakközépiskolai érettsé-
gi, földmérő, TB és bér-
ügyi szakelőadó, számí-
tógépkezelő, -használó, 
mérlegképes könyvelő, 
pénzügyi és számviteli 
ügyintéző 

3. 
Görögné Orsó Tün-

de 
főiskola 

Pedagógiai 

assz. 

művelődésszervező, kul-

turális menedzser 

4. 
Szűcsné Nagy Ma-

rianna 
főiskola 

Iskolai 

könyvtáros 

magyar, könyvtár, hitta-

nár, fejlesztő- differen-

ciáló szakpedagógus, 

egyenlő bánásmódot 

igénylő gyermekek fej-

lesztő ped., közoktatás 

vez. és ped. szakvizsga 

 


