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név beosztás végzettség szakképzettség 

Barkáné Zsigmond 

Natália 

nevelőtanár egyetem német nyelv szakos középiskolai tanár 

Bárdossi Marianna nevelőtanár egyetem történelem - orosz szakos középiskolai tanár 

 

Dömötörné Epinger 

Erzsébet  

tagintézmény-

vezető  

főiskola orosz nyelv szakos általános iskolai tanár 

közoktatási vezető szakvizsga 

Gyimes Ákos Csaba nevelőtanár főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár 

népművelő 

Herczeg Gáborné  nevelőtanár egyetem magyar– orosz szakos általános iskolai tanár, 

informatikus-könyvtáros tanár, 

könyvtárpedagógia tanár 

Horváth Anita 

Mónika 

nevelőtanár egyetem játék - és szabadidő-szervező tanár 

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár 

Horváth László  nevelőtanár főiskola fizika szakos általános iskolai tanár 

Käsz Ildikó  igazgatóhelyettes egyetem történelem - orosz szakos középiskolai tanár 

közoktatási vezető szakvizsga 

Kun Erzsébet nevelőtanár egyetem matematika szakos középiskolai tanár, 

technika szakos általános iskolai tanár, hon- 

és népismeret tanár 

Magyari Attila  nevelőtanár főiskola testnevelés szakos általános iskolai tanár 

 

Melczer Anita nevelőtanár egyetem matematika-kémia szakos általános iskolai 

tanár, kémia szakos középiskolai tanár 

Németh János nevelőtanár főiskola pedagógia szakos kollégiumi nevelőtanár 

Németh Tamás  nevelőtanár egyetem magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, mozgókép és 

médiakultúra szak 

Pajorné Vass Edit  tagintézmény-

vezető  

egyetem kémia szakos középiskolai tanár 

Pete Róbert tagintézmény-

vezető 

egyetem biológia szakos középiskolai tanár 

Preisz Judit  pszichológus egyetem magyar nyelv és irodalom – olasz nyelv 

szakos általános iskolai tanár, 

művelődésszervező,  pszichológus 

Ragán Katalin  nevelőtanár főiskola történelem szakos általános iskolai tanár, 

népművelő 



Rikkné Musitz 

Gabriella 

nevelőtanár egyetem magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, neveléstudomány szakos 

bölcsész 

Rosta Diána  nevelőtanár egyetem magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

Somogyi Róbert  nevelőtanár főiskola kollégiumi nevelőtanár és határőrtiszt 

közoktatási vezető szakvizsga 

Sümegi Géza  nevelőtanár egyetem történelem – könyvtár szakos általános 

iskolai tanár, népművelő, pedagógiai előadó 

közoktatási vezető szakvizsga 

Sümegi László  igazgató egyetem magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

közoktatási vezető szakvizsga 

Takács Tamás nevelőtanár főiskola pedagógia szakos kollégiumi nevelőtanár 

Tóth Endre István  nevelőtanár egyetem orosz – testnevelés szakos általános iskolai 

tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 

közoktatási vezető szakvizsga 

 

 

NOKS dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Göncz Zsófia kollégiumi titkár érettségi középiskolai érettségi 

Kovács Renáta kollégiumi titkár felsőfokú 

szakképesítés 

felsőfokú személyügyi közgazdász-

asszisztens, pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Takács Judit kollégiumi titkár érettségi számítógép-kezelő (OKJ) 

Nagy László rendszergazda emelt szintű 

szakképesítés 

IT biztonságtechnikus (OKJ) 

 

 


