
oktatási azonosító munkakör végzettség

76998676601 tanár angol szakos nyelvtanár, orosz szakos tanár, okleveles angoltanár

77170903439 tanító általános iskolai tanító

72285639972 tanár református hitoktató

71626111199 tanár gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, óvónő

75876851872 tanár

angol szakos nyelvtanár, orosz szakos általános iskolai tanár, okleveles történelem 

szakos bölcsész és tanár,  történelem szakos általános iskolai tanár

79320074129 tanár okleveles biológiatanár, okleveles földrajz szakos tanár

74027487099 tanár

angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai 

tanár,  magyar szakos általános iskolai tanár,  okleveles angoltanár, orosz szakos 

általános iskolai tanár

73121876626 tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  történelem szakos tanár

73212618160 tanár

matematika szakos tanár, testnevelés szakos tanár,úszóedző, okleveles középiskolai 

testnevelő tanár,  okleveles középiskolai testnevelő tanár

71753696237 tanár egészségügyi szakoktató

71654221049 tanár biológia szakos tanár,  földrajz szakos tanár

76737343694 tanár

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, magyar szakos 

általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár

73411804701 tanár katolikus hittanár, okleveles filozófia szakos bölcsész és tanár

72390584706 tanár

általános iskolai tanító, pszichopedagógia szakos tanár, drámapedagógus,  okleveles 

történelemtanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus

72609575964 tanár matematika szakos tanár,  fizika szakos tanár

72863680226 tanár történelem szakos középiskolai tanár

75087529049 tanár

matematika szakos tanár,  matematika szakos középiskolai tanár,  kémia szakos 

középiskolai tanár,  kémia szakos tanár

72286900932 tanár

angol szakos nyelvtanár,  okleveles angoltanár, mozgókép- és médiakultúra 

pedagógus,  okleveles földrajztanár

78995331935 tanító általános iskolai tanító

74441634284 tanító általános iskolai tanító

73520022190 tanár

számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos általános iskolai tanár, 

okleveles matematikatanár,  okleveles fizikatanár



76608142113 tanító általános iskolai tanító

74541762581 tanár magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

74065583985 tanító

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő-differenciáló 

szakpedagógus, szociológia alapszakos szakelőadó,okleveles szociológus

71654237675 tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár,  magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és középiskolai tanár

75003736842 tanár matematika szakos tanár,  rajz szakos tanár

76124814794 tanár német szakos nyelvtanár, okleveles német szakos középiskolai tanár

72295678571 tanár hittan tanár

73147636704 óvodai drámajáték-vezető

71728121348 tanár

ének-zene-, népzenetanár, anglisztika alapszakos bölcsész (angol), okleveles 

történelemtanár, okleveles angoltanár

79398557379 tanár informatika szakos tanár,  matematika szakos tanár, kémia szakos tanár

75323475204 tanár pedagógia szakos tanár, óvodapedagógus, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens

74294961622 tanár történelem szakos tanár,  latin nyelv és irodalom szakos tanár

73693359742 tanár

matematika szakos általános iskolai tanár,  ének-zene szakos általános iskolai tanár, 

matematika szakos középiskolai tanár

71537958784 tanár okleveles történelemtanár,  okleveles angoltanár, angol szakos nyelvtanár

72852899839 tanár számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító

76024882675 óvodapedagógus óvónő

72957676632 tanár orosz szakos tanár, testnevelés szakos tanár

75021202729 tanár német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár

72414486716 tanár biológia szakos tanár,  rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár

79678322696 tanító általános iskolai tanító

72267975592 tanár hittanár-nevelő, okleveles hittanár-nevelő tanár

71976990503 tanár hittanár

72474799641 tanító általános iskolai tanító

73038030869 tanár

magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom), okleveles magyartanár,  

katekéta-lelkipásztori munkatárs (hittanár-nevelő)



72538055897 tanító

terület- és településfejlesztési menedzser, okleveles franciatanár, általános iskolai 

tanító

72091537328 tanár angol szakos nyelvtanár,  okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

72618292888 tanár ének-zene szakos általános iskolai tanár

79510979135 tanító általános iskolai tanító

78612952463 tanító

számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító,  angol szakos nyelvtanár, a 

pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára

76171001483 tanár

történelem szakos általános iskolai tanár,  informatika szakos tanár, ének-zene szakos 

általános iskolai tanár

73635953337 tanár földrajz szakos tanár,  testnevelés szakos tanár

74334930547 tanár okleveles középiskolai testnevelő tanár

74615870355 tanár

földrajz szakos általános iskolai tanár,  testnevelés szakos középiskolai tanár,  

testnevelés szakos általános iskolai tanár,  testnevelés szakos középiskolai tanár

72809538509 óvodapedagógus óvodapedagógus

72492719587 tanár egészségügyi szakoktató

71684906506 óvodapedagógus óvodapedagógus,

78428582009 tanár magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, drámapedagógus

79638376478 tanár

orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  francia nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár

73584158994 óvodapedagógus óvodapedagógus

78343615952 tanár matematika szakos tanár,  kémia szakos tanár, okleveles kémia szakos tanár

71979227532 tanár teológus

71558219814 tanár katolikus hittanár

74783988505 tanár matematika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos tanár

74280623104 tanár

okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, fejlesztő-differenciáló 

szakpedagógus, 

78451724524 tanár biológia szakos középiskolai tanár,  kémia szakos középiskolai tanár

79199211461 tanár

földrajz szakos általános iskolai tanár,  testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos 

általános iskolai tanár



72270428926 tanár angol szakos nyelvtanár, okleveles angoltanár

72143651166 tanár

matematika szakos általános iskolai tanár,  matematika szakos középiskolai tanár, ének-

zene szakos általános iskolai tanár

78586118825 tanár gyógypedagógia tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon

78483274529 tanító általános iskolai tanító

76006305939 tanár matematika szakos tanár,  ábrázoló geometria szakos tanár

72825560385 óvodapedagógus óvodapedagógus

79356428091 tanár

magyar szakos általános iskolai tanár,  történelem szakos középiskolai tanár, 

történelem szakos általános iskolai tanár,  okleveles ember és társadalom 

műveltségterületi tanár

71730163040 tanár teológus-lelkész, mentálhigiénés lelkigondozó

71509311774 tanár angol nyelv és irodalom szakos tanár,  református hittanár-nevelő

72262844097 tanár német szakos nyelvtanár, okleveles némettanár

74350864772 tanár

biológia szakos tanár, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai 

tanár

73343523664 tanár, tanító általános iskolai tanító,  okleveles pedagógiatanár

78989697061 tanító általános iskolai tanító

73415259910 tanár református vallástanár

76415337208 tanár történelem szakos tanár,  szociálpedagógus, szociálpolitikus

73315748920 tanár történelem szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus, okleveles szociálpolitikus

72853462288 tanár

egészségügyi szakoktató,okleveles egészségügyi menedzser, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus

71504346614 tanár számítástechnika szakos tanár, okleveles matematikatanár

75338575242 tanító általános iskolai tanító

71449905109 tanár

magyar szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár, francia szakos általános iskolai tanár

72264552725 tanár pedagógia szakos tanár,az inkluzív nevelés okleveles tanára, fejlesztőpedagógus

72052551283 tanár angol szakos nyelvtanár,  okleveles angoltanár

72301429237 tanár

általános iskolai tanító, okleveles hittanár-nevelő tanár,  katekéta-lelkipásztori 

munkatárs (hittanár-nevelő)

71539803144 óvodapedagógus óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus



79312878145 tanár

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,  okleveles kulturális 

antropológia szakos bölcsész és tanár

74227373567 óvodapedagógus óvodapedagógus

75452538081 tanár

angol szakos nyelvtanár, történelem szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár

72525617659 tanító általános iskolai tanító

71446577194 tanár

okleveles történelemtanár, okleveles pedagógiatanár, történelem alapszakos bölcsész,  

kommunikáció szakos bölcsész 

72108442075 tanár okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár

74406711069 tanító általános iskolai tanító

71694078967 tanár okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

71984022948 óvodapedagógus óvónő

78743699167 tanár biológia szakos tanár,kémia szakos tanár

72868575018 tanár

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár,  pedagógia szakos tanár, általános 

iskolai tanító

75249034847 tanár

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,  orosz nyelv és irodalom 

szakos tanár

75707743924 tanár fizika szakos tanár, matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

72475864708 tanár okleveles angoltanár, angol szakos nyelvtanár

72404190263 tanár magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles esztétika szakos előadó

71552276134 tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  történelem szakos tanár, igazgatásszervező

73081359171 óvodapedagógus óvodapedagógus

72411256848 tanár informatika szakos tanár,  matematika szakos középiskolai tanár


