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Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012 (VIII.31.) Korm. rendelet 

23.-24. §. alapján a köznevelési intézmény az alábbi közzétételi adatokkal rendelkezik. 

 

 

I. Az Intézmény adatai 

 

OM azonosító: 200922 

Intézmény neve: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 

Székhely címe: 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. 

Postai címe: 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. 

Telefon és fax: 76/478-549 

E-mail címe: aranyj@keszeiskola.hu 

Honlapja: www.keszeiskola.hu 

 

Intézményvezető neve: Lovrity Sándorné, mesterpedagógus 

Telefonszáma: +36/76-478-557 

E-mail címe: igazgato@keszeiskola.hu 

 

Tagintézmény-vezető (Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola): Mészáros Katalin, 

mesterpedagógus 

Telefonszáma: +36/76-475-122 

E-mail címe: lanchidig@keszeiskola.hu 

 

Tagintézmény-vezető: Kecskésné Marthi Marianna 

Telefonszáma: +36/76-488-762 

E-mail címe: moraig@keszeiskola.hu 

 

Szakmai alapdokumentum, honlapjának elérhetősége: www.keszeiskola.hu 

 

Ellátott feladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

II. Fenntartó adatai, az intézmény döntési tekintetében fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv 

 

Fenntartó: Kecskeméti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye és postacíme: 6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5. 

Fenntartó típusa: tankerületi központ 
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Képviselő neve: Zsámboki Anna 

Telefonszáma: +36/76-795-233 

E-mail címe: anna.zsamboki@kk.gov.hu 

Telefon: +36 (76) 795-232 

Email: kecskemet@kk.gov.hu 

 

III. Az intézmény feladatellátási helyei 

 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola (székhelyintézmény) 

Címe: 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. 

 

Ellátott feladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája 

(tagintézmény) 

Címe: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. 

 

Ellátott feladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 

(tagintézmény) 

Címe: 6000 Kecskemét, Forradalom u. 1. 

 

Ellátott feladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 

 

(1.a.) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Iskolánk a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott nyolc évfolyamos általános 

iskola. A fenntartó által meghatározott beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú 

tanulót felvesz, felvételi nincs. 

Ez alól kivétel a Lánchíd Utcai tagintézmény köznevelési típusú sportiskolai osztálya, amely 

osztályokra szélesebb beiskolázási körzet vonatkozik, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 177. § 

(3) bekezdése alapján.  
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(1.b.) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett 

osztályok, csoportok száma 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A beiratkozást minden tanév április az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott napon 8.00 órától 19.00 óráig bonyolítjuk le. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

 

 Arany János 
Általános Iskola 

Lánchíd Utcai Sport 
Általános Iskola 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 

Alsós osztályok 15 12 8 

Felsős osztályok 16 11 8 

Csoportok 28 19 22 

 

(1.c.) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a 

tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt díj) jogcíme és 

mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított 

díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket 

 

Tanulóinknak lehetőségük van étkezési szolgáltatások (menza) igénybevételére. Igénylésüket 

minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő aláírásával ellátva adhatják le. Az 

étkezési díjat legkésőbb minden hónap 10. napjáig előre kell befizetni az iskola 

pénztárosánál. A befizetett étkezési díj visszafizetése az étkezés lemondása esetén a 

házirendben meghatározott módon történik. Az étkezési díj mértéke (100%-os térítési díj a 

tanulók számára) napi háromszori étkezés: 499 Ft, csak ebéd: 324 Ft, tízórai és ebéd: 414 Ft, 

ebéd és uzsonna: 409 Ft. 

 

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő 

szabályzataiban.  

 

  



(1.d.) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános megállapításai, ideje, a köznevelési alapfeladattal 

kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 

nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai 

 

Hatósági ellenőrzés időpontja: nem volt 

Ellenőrző szerv: Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 

 

Az ellenőrzés tárgya, megállapítások: nem volt 

 

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami 
Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.  
 

(1.e.) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv 

alapján a nevelési-oktatási évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események, azok időpontjai 

 

Az intézmény épületei szorgalmi időben a székhely/tagintézményekben hétfőtől péntekig 

reggel 07.00 órától délután 17.00 óráig tartanak nyitva. Az intézmény 

igazgatójával/tagintézmény-vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől 

eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

A székhely/tagintézmények a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön 

ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény/tagintézmény-vezető 

határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők 

tudomására hozza. 

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési-oktatási évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események, azok időpontjai a tanév rendjében, továbbá a vezetői 

munkatervekben meghatározottak alapján történik, amelyek megtalálhatóak az iskoláink 

honlapján. 

 

(1.f.) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

Hatósági ellenőrzés időpontja: 2017. december 

Ellenőrző szerv: Oktatási Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya, megállapítások: tanfelügyeleti vezetői ellenőrzések, kiemelkedő 

eredmények 



Hatósági ellenőrzés időpontja: 2018. február – Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 

Ellenőrző szerv: Oktatási Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya, megállapítások: tanfelügyeleti vezetői ellenőrzések, kiemelkedő 

eredmények 

 

Hatósági ellenőrzés időpontja: 2018. február – Móra Ferenc Általános Iskola 

Ellenőrző szerv: Oktatási Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya, megállapítások: tanfelügyeleti vezetői ellenőrzések, kiemelkedő 

eredmények 

 

(1.g.) Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program 

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program és az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat az alábbi linkeken érhető el. 

 

 szervezeti és működési szabályzat: 

http://keszeiskola.hu/wp-content/uploads/2014/02/SZMSZ-

m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2017.08.31.-Sz%C3%A9chenyiv%C3%A1rosi-

iskol%C3%A1k.pdf 

 házirend:  

http://keszeiskola.hu/wp-content/uploads/2014/02/H%C3%A1zirend-

m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2017.-08.31.-Sz%C3%A9chenyiv%C3%A1rosi-

iskol%C3%A1k.pdf 

 pedagógiai program:  

http://keszeiskola.hu/wp-content/uploads/2014/02/PP-

m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2017.08.31.-Sz%C3%A9chenyiv%C3%A1rosi-

iskol%C3%A1k.pdf 

 adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: keszeiskola.hu 

 

(3.a.) A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, betöltött 

munkakörök alapján 

 

Arany János Általános Iskola 

 

Ssz. 
Oktatási 

azonosító 
Munkakör Végzettség 

Szakképzettség 

1. 74920839882 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

mesterfokozat 
MA 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 
bölcsész, oklevél száma: 65/2005, kiállítás 
dátuma: 2005.02.15., kiállító intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Kar; 

2. 77365871886 pedagógus;;tanító (nappali főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
43/1994., kiállítás dátuma: 1994.06.13., 



rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

3. 74475616196 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító játékkészítő, 
játékszervező szakkollégiumi képzéssel, 
oklevél száma: 83/1991., kiállítás dátuma: 
1991.06.18., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

4. 76573798354 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

matematika szakos tanár, oklevél száma: 
121/1991, kiállítás dátuma: 1991.06.13., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; általános iskolai tanító, oklevél 
száma: E-6/1988., kiállítás dátuma: 
1988.06.14., kiállító intézmény: Eötvös József 
Tanítóképző Főiskola; 

5. 72127362422 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél száma: 
168/2004., kiállítás dátuma: 2004.06.15., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar; 

6. 72992680136 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

magyar szakos általános iskolai tanár, oklevél 
száma: 137/1986., kiállítás dátuma: 
1986.06.10., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; orosz szakos általános 
iskolai tanár, oklevél száma: 137/1986., 
kiállítás dátuma: 1986.06.10., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; magyar szakos tanár, oklevél száma: 
221/1988, kiállítás dátuma: 1988.06.17., 
kiállító intézmény: József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar; gyakorlatvezető mentortanár, oklevél 
száma: JGYPK-00373/2015/OKL, kiállítás 
dátuma: 2015.06.26., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

7. 72906682806 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
75/1991., kiállítás dátuma: 1991.06.18., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

8. 77679889352 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
107/1995., kiállítás dátuma: 1995.06.14., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

9. 72949103877 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító matematika 
műveltségi területen, oklevél száma: T-
141/2003., kiállítás dátuma: 2003.06.16., 
kiállító intézmény: ELTE Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar; 

10. 72557788558 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító népművelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
4/20/1990., kiállítás dátuma: 1990.06.22., 
kiállító intézmény: Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola; 

11. 76004386508 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
710/13/1987., kiállítás dátuma: 1987.09.15., 
kiállító intézmény: Székelyudvarhelyi 
Pedagógiai Szakközépiskola; népművészeti 
előadó, oklevél száma: 609, kiállítás dátuma: 
1982.06.01., kiállító intézmény: Csíkszeredai 
Művészeti Iskola; 

12. 73107886097 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

mesterfokozat 
MA 

német szakos nyelvtanár, oklevél száma: 
939/2002, kiállítás dátuma: 2002.06.29., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 4/1992., kiállítás dátuma: 
1992.06.16., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; nemzetiségi (német) 
tanító, oklevél száma: 4/1992., kiállítás 
dátuma: 1995.05.31., kiállító intézmény: 
Eötvös József Tanítóképző Főiskola; okleveles 
némettanár, oklevél száma: BTK-
00523/2017/OKL, kiállítás dátuma: 
2017.07.03., kiállító intézmény: Szegedi 



Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; 

13. 74750046225 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés és sport 
műveltségi területen, oklevél száma: 
47/2000, kiállítás dátuma: 2000.06.07., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

14. 73162605444 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 46/1987, 
kiállítás dátuma: 1987.06.15., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
1/1990., kiállítás dátuma: 1990.01.19., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom műveltségi területen, 
oklevél száma: 151/2008., kiállítás dátuma: 
2008.06.11., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; általános iskolai tanító 
ének szakkollégiumi képzéssel, oklevél 
száma: 46/1987., kiállítás dátuma: 
1987.06.15., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

15. 74339231398 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
493/1982, kiállítás dátuma: 1982.07.10., 
kiállító intézmény: Budapesti Tanítóképző 
Főiskola; 

16. 71392303820 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

mesterfokozat 
MA 

német szakos nyelvtanár, oklevél száma: 
464/2002, kiállítás dátuma: 2002.06.29., 
kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; okleveles némettanár, oklevél 
száma: BTK-00244/2015/OKL, kiállítás 
dátuma: 2015.06.12., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

17. 72029729945 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 
hittanár, oklevél száma: L-4/1998., kiállítás 
dátuma: 1998.02.14., kiállító intézmény: 
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola; 

18. 78620163566 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 109/1998, 
kiállítás dátuma: 1998.06.10., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
109/1998., kiállítás dátuma: 1998.06.10., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

19. 74157608625 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

matematika szakos tanár, oklevél száma: 
524/1997, kiállítás dátuma: 1997.06.21., 
kiállító intézmény: Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola; földrajz szakos tanár, 
oklevél száma: 524/1997, kiállítás dátuma: 
1997.06.21., kiállító intézmény: Bessenyi 
György Tanárképző Főiskola; 

20. 72899503337 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

történelem szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 240/1983., kiállítás dátuma: 
1983.06.18., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; okleveles orosz szakos 
általános iskolai tanár, oklevél száma: 
240./1983., kiállítás dátuma: 1983.06.18., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

21. 72157856764 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 72/2005., 
kiállítás dátuma: 2005.06.14., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító természetismeret 
műveltségi területen, oklevél száma: 
72/2005., kiállítás dátuma: 2005.06.14., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

22. 71392006998 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

számítástechnika szakos általános iskolai 
tanár, oklevél száma: JGYPK-5201/2013, 
kiállítás dátuma: 2013.12.10., kiállító 
intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 
technika szakos tanár, oklevél száma: JGYPK-
5201/2013, kiállítás dátuma: 2013.12.10., 



kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; 

23. 71979988062 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: F-
24/1987, kiállítás dátuma: 1987.06.17., 
kiállító intézmény: Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola; angol szakos nyelvtanár, oklevél 
száma: 749/1993, kiállítás dátuma: 
1993.06.19., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; 

24. 71583773289 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar szakos általános iskolai tanár, oklevél 
száma: 161/1977, kiállítás dátuma: 
1977.06.25., kiállító intézmény: Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola; orosz szakos 
tanár, oklevél száma: 161/1977, kiállítás 
dátuma: 1977.06.25., kiállító intézmény: 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 

25. 72260328444 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

óvodapedagógus, oklevél száma: 119/2003, 
kiállítás dátuma: 2003.06.18., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító ember és társadalom 
műveltségi területen, oklevél száma: 
119/2003, kiállítás dátuma: 2003.06.18., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; okleveles testnevelő tanár, oklevél 
száma: 72/SE-TSK/MTT3, kiállítás dátuma: 
2014.01.22., kiállító intézmény: Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 
Kar; 

26. 72553966731 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

testnevelő-edző, oklevél száma: 989/2011, 
kiállítás dátuma: 2011.06.25., kiállító 
intézmény: Nyíregyházi Főiskola; okleveles 
testnevelő tanár, oklevél száma: JGYPK-
0054velő tanár6/2015/OKL, kiállítás dátuma: 
2015.06.26., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; 

27. 73764334679 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
oklevél száma: 193/1988, kiállítás dátuma: 
1988.06.08., kiállító intézmény:  Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; angol szakos 
nyelvtanár, oklevél száma: 695/2003, kiállítás 
dátuma: 2003.06.17., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; orosz szakos 
általános iskolai tanár, oklevél száma: 
193/1988, kiállítás dátuma: 1988.06.08., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

28. 77285926058 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

mesterfokozat 
MA 

ének-zenetanár, karvezető, oklevél száma: 
39/1981, kiállítás dátuma: 1981.06.20., 
kiállító intézmény: Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai 
Tanárképző Intézet Debreceni Tagozata; 
ének-zenetanár, oklevél száma: JGYPK-
00263/2013/OKL, kiállítás dátuma: 
2013.06.28., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; 

29. 72511435055 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító népművelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 4-
33/1990., kiállítás dátuma: 1990.06.22., 
kiállító intézmény: Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola; 

30. 72919417958 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító német idegen nyelvi 
műveltségi területen, oklevél száma: 
76/2009, kiállítás dátuma: 2009.06.17., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar; 

31. 73227780356 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

matematika szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 753/2003, kiállítás dátuma: 
2004.06.18., kiállító intézmény: József Attila 
Tudományegyetem Természettudományi 
Kar; orosz nyelv és irodalom szakos tanár, 
oklevél száma: 721/2005., kiállítás dátuma: 
2005.07.02., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; számítástechnika szakos tanár, 
oklevél száma: 581/2001, kiállítás dátuma: 
2001.06.24., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; okleveles technika szakos 
tanár, oklevél száma: 581/2001, kiállítás 



dátuma: 2001.06.24., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

32. 74581759769 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

történelem szakos tanár, oklevél száma: 
562/1997, kiállítás dátuma: 1997.06.21., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; magyar nyelv és irodalom szakos 
tanár, oklevél száma: 699/2004, kiállítás 
dátuma: 2004.06.24., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

33. 72172520080 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: A-
10/1976, kiállítás dátuma: 1976.06.21., 
kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző Intézet; 
magyar nyelv és irodalom szakos általános 
iskolai tanár, oklevél száma: 59/1980., 
kiállítás dátuma: 1980.06.25., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

34. 76608713123 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés és sport 
műveltségi területen, oklevél száma: N-
13/1999, kiállítás dátuma: 1999.07.03., 
kiállító intézmény: Szekszárdi Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskola; gyógytestnevelés 
speciális képesítés, oklevél száma: N-
13/1999., kiállítás dátuma: 1999.07.03., 
kiállító intézmény: Szekszárdi Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskola; gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakos tanár, oklevél száma: 229/2006., 
kiállítás dátuma: 2006.02.20., kiállító 
intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 

35. 76313950167 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító közművelődés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
87/1978., kiállítás dátuma: 1978.06.14., 
kiállító intézmény: Debreceni Tanítóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
87/1978., kiállítás dátuma: 1978.06.14., 
kiállító intézmény: Debreceni Tanítóképző 
Főiskola; 

36. 72538064887 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola általános iskolai tanító, oklevél száma: 
3020/2014, kiállítás dátuma: 2014.03.08., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola; 

37. 73248506574 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
140/1993., kiállítás dátuma: 1993.06.16., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

38. 74599995407 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

okleveles középiskolai testnevelő tanár, 
oklevél száma: 3784/1982., kiállítás dátuma: 
1982.06.21., kiállító intézmény: Budapesti 
Testnevelési Egyetem; röplabda szakedző, 
oklevél száma: 1983/1984., kiállítás dátuma: 
1984.01.20., kiállító intézmény: Budapesti 
Testnevelési Egyetem; 

39. 73185550884 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

biológia szakos tanár, oklevél száma: 
937/1999, kiállítás dátuma: 1999.06.19., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; kémia szakos tanár, oklevél száma: 
937/1999., kiállítás dátuma: 1999.06.19., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

40. 74009379469 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 18/1994., 
kiállítás dátuma: 1994.06.11., kiállító 
intézmény: Hajdúböszörményi Óvóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: L-
35/1989, kiállítás dátuma: 1989.06.08., 
kiállító intézmény: Comenius Tanítóképző 
Főiskola; 

41. 78526033190 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
191/1997, kiállítás dátuma: 1997.06.11., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom műveltségi területen, 
oklevél száma: 39/1999, kiállítás dátuma: 



1999.04.22., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

42. 79445486581 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos általános 
iskolai tanár, oklevél száma: 146/1989, 
kiállítás dátuma: 1989.06.17., kiállító 
intézmény: Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola; orosz szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 146/1989, kiállítás dátuma: 
1989.06.17., kiállító intézmény: Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola; angol szakos 
nyelvtanár, oklevél száma: 855/2002, kiállítás 
dátuma: 2002.06.19., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

43. 72413788113 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 48(1989, 
kiállítás dátuma: 1989.06.14., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
77/1990., kiállítás dátuma: 1990.06.11., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

44. 75016252917 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 
tanár, oklevél száma: 299/1984, kiállítás 
dátuma: 1984.06.07., kiállító intézmény: 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; orosz 
szakos általános iskolai tanár, oklevél száma: 
299/1984, kiállítás dátuma: 1984.06.07., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; okleveles magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár, oklevél száma: 173/1985, 
kiállítás dátuma: 1985.06.15., kiállító 
intézmény: József Attila Tudományegyetem; 

45. 72482673303 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

általános iskolai tanár (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
149/1996, kiállítás dátuma: 1996.06.12., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító matematika 
műveltségi területen, oklevél száma: 
149/1996., kiállítás dátuma: 2011.06.30., 
kiállító intézmény: ELTE Tanító és Óvoképző 
Kar; óvodapedagógus, oklevél száma: 
149/1996., kiállítás dátuma: 1996.06.12., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

46. 73103322871 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar nyelv és 
irodalom műveltségi területen, oklevél 
száma: 3097/215., kiállítás dátuma: 
2015.06.24., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; 

47. 79521563015 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: N-
10/2004.T., kiállítás dátuma: 2004.06.03., 
kiállító intézmény: Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola; 

48. 75463895986 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés és sport 
műveltségi területen, oklevél száma: 
48/1999., kiállítás dátuma: 1999.06.14., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

49. 78927124263 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
9/1988., kiállítás dátuma: 1988.06.13., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

50. 72996348005 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

általános iskolai tanár (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
3051/2014., kiállítás dátuma: 2014.06.25., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

51. 77176368474 
pedagógus;;általános iskolai tanár 

(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 

mesterfokozat 
MA 

általános iskolai német nyelvoktató tanító, 
oklevél száma: 49/1996., kiállítás dátuma: 
1996.06.15., kiállító intézmény: Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola; 



tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

német szakos nyelvtanár, oklevél száma: 
777/2000, kiállítás dátuma: 2000.06.25., 
kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; okleveles némettanár, oklevél 
száma: BTK-00528/2017/OKL, kiállítás 
dátuma: 2017.07.03., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; 

52. 72992269502 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító technika 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
193/1987, kiállítás dátuma: 1987.06.18., 
kiállító intézmény: Kaposvári Tanítóképző 
Intézet; gyakorlatvezető mentortanár, 
oklevél száma: JGYPK-00413/2015/OKL, 
kiállítás dátuma: 2015.06.26., kiállító 
intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 

53. 72274762664 

pedagógus;;gyógypedagógus 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
126/1995, kiállítás dátuma: 1995.06.14., 
kiállító intézmény: Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola; orosz nyelv és irodalom szakos 
tanár, oklevél száma: 378/2003, kiállítás 
dátuma: 2003.06.28., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; földrajz szakos 
tanár, oklevél száma: 325/2000, kiállítás 
dátuma: 2000.06.24., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar; gyógypedagógus 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon, oklevél száma: JGYPK-
00382/2013/OKL, kiállítás dátuma: 
2013.06.28., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; gyógypedagógus, 
értelmileg akadályozottak pedagógiája 
szakirányon, oklevél száma: JGYPK-
00382/2013/OKL, kiállítás dátuma: 
2013.06.28., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; földrajz szakos 
középiskolai tanár, oklevél száma: 788/2003, 
kiállítás dátuma: 2003.06.19., kiállító 
intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar; okleveles földrajz 
szakos középiskolai tanár, oklevél száma: 
788/2003, kiállítás dátuma: 2003.06.19., 
kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; 

54. 71504713713 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem okleveles középiskolai testnevelő tanár, 
oklevél száma: 3597/1980., kiállítás dátuma: 
1980.06.16., kiállító intézmény: Budapesti 
Testvelesi Egyetem; 

55. 75147096982 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

matematika szakos tanár, oklevél száma: 
570/1979, kiállítás dátuma: 1979.06.13., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; műszaki ismeretek és gyakorlatok 
szakos általános iskolai tanár, oklevél száma: 
570/1979, kiállítás dátuma: 1979.06.13., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; fizika szakos tanár, oklevél száma: 
32/1984, kiállítás dátuma: 1984.01.23., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; főiskola szakközgazdász, pénzügy 
pénzintézeti szakon, oklevél száma: PT B 
0024334, 310-L/98., kiállítás dátuma: 
1998.11.20., kiállító intézmény: Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola; 

56. 73194632450 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola általános iskolai tanító, oklevél száma: 
00000053/OI/FI58661, kiállítás dátuma: 
2016.06.15., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

57. 73563808836 
pedagógus;;általános iskolai tanár 

(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 

főiskola 

földrajz szakos általános iskolai tanár, oklevél 
száma: 334/1984., kiállítás dátuma: 
1984.06.23., kiállító intézmény: Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola; biológia szakos 



tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

általános iskolai tanár, oklevél száma: 
334/1984, kiállítás dátuma: 1984.06.23., 
kiállító intézmény: Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola; 

58. 78057077885 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 21/1991., 
kiállítás dátuma: 1991.06.17., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél száma: 
47/1992., kiállítás dátuma: 1992.06.15., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

59. 76324643511 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító pedagógia 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: A-
16/1980, kiállítás dátuma: 1980.06.17., 
kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző Intézet; 
általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: A-
16/1980, kiállítás dátuma: 1980.06.17., 
kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző Intézet; 
ének-zene szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 368/1983, kiállítás dátuma: 
1983.06.16., kiállító intézmény: Pécsi  Janus 
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző 
Kar; 

60. 72522479960 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 9-
2/1990., kiállítás dátuma: 1990.01.25., 
kiállító intézmény: Zsámbéki Katolikus 
Tanítóképző Főskola; rajz szakos tanár, 
oklevél száma: 156/94., kiállítás dátuma: 
1994.01.27., kiállító intézmény: Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola; angol nyelvet 
oktató pedagógus az általános iskola 1-6. 
osztályában, oklevél száma: FI80798, kiállítás 
dátuma: 2012.01.13., kiállító intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképzőképző Főiskolai Kar; 

61. 79572190962 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar szakos tanár, oklevél száma: 
133/1986, kiállítás dátuma: 1986.06.10., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; orosz szakos tanár, oklevél száma: 
133/1986, kiállítás dátuma: 1986.06.10., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; német szakos nyelvtanár, oklevél 
száma: 816/1996., kiállítás dátuma: 
1996.06.15., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; 

62. 73887374426 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 
általános iskolai tanító, oklevél száma: F-
4/1988, kiállítás dátuma: 1988.06.13., kiállító 
intézmény: Eötvös József Tanítóképző 
Főiskola; 

63. 78778180840 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
oklevél száma: 105/1990, kiállítás dátuma: 
1990.06.15., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; orosz szakos tanár, 
oklevél száma: 105/1990, kiállítás dátuma: 
1990.06.15., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; angol szakos 
nyelvtanár, oklevél száma: 87/1996, kiállítás 
dátuma: 1996.06.22., kiállító intézmény: 
Janus Pannonius Tudományegyetem; 

64. 76303516114 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola angol szakos nyelvtanár, oklevél száma: 
474/2001, kiállítás dátuma: 2001.06.24., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

65. 78378765659 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 104/2002., 
kiállítás dátuma: 2002.06.18., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító természetismeret 
műveltségi területen, oklevél száma: 
104/2002., kiállítás dátuma: 2002.06.18., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

66. 72262677014 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

főiskola 

általános iskolai tanító idegen nyelv 
szakképesítéssel, oklevél száma: 12/1995., 
kiállítás dátuma: 1995.06.13., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
okleveles mozgóképkultúra- és 



szerint; ); médiaismeret-tanár, oklevél száma: ELTE-
BTK-0717/2011, kiállítás dátuma: 
2011.07.15., kiállító intézmény: Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Kar; dráma- és 
színházpedagógus, oklevél száma: 
ELTE_BGGYK-1285/2016, kiállítás dátuma: 
2016.07.21., kiállító intézmény: Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanárképző 
Főiskolai Kar; 

 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 

 

Ssz. Oktazon Munkakör 
Végzettség 

szintje 
Szakképzettségek, végzettségek 

1. 78839152580 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

testnevelés szakos középiskolai tanár, 
oklevél száma: 3527/1980, kiállítás dátuma: 
1980.06.16., kiállító intézmény: Testnevelési 
Főiskola; okleveles szakedző, oklevél száma: 
1824/1983., kiállítás dátuma: 1983.01.20., 
kiállító intézmény: Testnevelési Főiskola; 

2. 73200095905 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító természetismeret 
speciális kollégiummal, oklevél száma: 

3060/2016, kiállítás dátuma: 2016.01.25., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

3. 74615493634 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
252/1986, kiállítás dátuma: 1986.06.14., 

kiállító intézmény: Debreceni Tanítóképző 
Főiskola; 

4. 76511444267 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

angol nyelvet oktató pedagógus az általános 
iskola 1-6. osztályában, oklevél száma: 
5/1978., kiállítás dátuma: 1978.06.19., 

kiállító intézmény: Sárospataki Comenius 
Tanítóképző Főiskola; általános iskolai 
tanító, oklevél száma: 5/1978., kiállítás 

dátuma: 1978.06.19., kiállító intézmény: 
Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola; 
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, oklevél 

száma: 1246/1998., kiállítás dátuma: 
1998.09.04., kiállító intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; 

5. 76266222234 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
oklevél száma: 576/1987, kiállítás dátuma: 

1987.06.17., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; ének-zene szakos 
általános iskolai tanár, oklevél száma: 

576/1987., kiállítás dátuma: 1987.06.17., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola; 

6. 79204895336 

pedagógus;;iskolapszichológus 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

pszichológus, oklevél száma: 611/2009, 
kiállítás dátuma: 2009.06.19., kiállító 

intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar; okleveles magyar 
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 
oklevél száma: I/30/1992., kiállítás dátuma: 

2000.01.27., kiállító intézmény: Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar; 

7. 78251161510 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

matematika szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 326/1997., kiállítás dátuma: 

1997.06.20., kiállító intézmény: Janus 
Pannonius Tudományegyetem; technika 

szakos általános iskolai tanár, oklevél száma: 
326/1997., kiállítás dátuma: 1997.06.20., 

kiállító intézmény: Janus Pannonius 
Tudományegyetem; a pedagógiai értékelés 
és mérés okleveles tanára, oklevél száma: 
7892/2013, kiállítás dátuma: 2013.06.29., 
kiállító intézmény: Dunaújvárosi Főiskola; 

8. 73286362335 pedagógus;;napközis foglalkozást főiskola 
biológia szakos általános iskolai tanár, 

oklevél száma: 266/2008., kiállítás dátuma: 



(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

2008.02.22., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Kar; 

9. 73442741607 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító könyvtár 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: F-

13/1984., kiállítás dátuma: 1984.06.22., 
kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző 

Főiskola; 

10. 71775414961 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

német nyelv és irodalom szakos középiskolai 
tanár, oklevél száma: PT B 000128, kiállítás 

dátuma: 2003.06.23., kiállító intézmény: 
Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar; 

okleveles matematika szakos tanár, oklevél 
száma: 48/2000, kiállítás dátuma: 

2000.02.03., kiállító intézmény: Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar; 

11. 73583568719 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

matematika szakos tanár, oklevél száma: 
92/1979, kiállítás dátuma: 1979.06.05., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; fizika szakos tanár, oklevél száma: 

92/1979, kiállítás dátuma: 1979.06.05., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola; 

12. 73146487323 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél száma: 

3014/2015, kiállítás dátuma: 2014.06.26., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

13. 79760232528 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító német idegen nyelvi 
műveltségi területen, oklevél száma: PT B 

069708, kiállítás dátuma: 2011.06.21., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar; csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó, oklevél száma: P94 
B 274920, kiállítás dátuma: 2011.06.30., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

14. 71380380219 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és tanár, oklevél száma: 53/2010, 

kiállítás dátuma: 2010.01.22., kiállító 
intézmény: Szegedi Egyetem 

Bölcsészettudományi kar; 

15. 73109362883 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

matematikus, oklevél száma: 28-TT/2015., 
kiállítás dátuma: 2015.02.06., kiállító 

intézmény: Eszterházy Károly Főiskola; 
okleveles biológiatanár, oklevél száma: 303-

TKE/2017, kiállítás dátuma: 2017.07.07., 
kiállító intézmény: Eszterházy Károly 

Egyetem; okleveles matematikatanár, 
oklevél száma: 303-TKE/2017, kiállítás 

dátuma: 2017.07.07., kiállító intézmény: 
Eszterházy Károly Egyetem; 

16. 72666281177 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

földrajz szakos tanár, oklevél száma: 
264/1987, kiállítás dátuma: 1987.06.10., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; rajz szakos tanár, oklevél száma: 
264/1987, kiállítás dátuma: 1987.06.10., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; 

17. 78012507067 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
3/1986., kiállítás dátuma: 1986.06.12., 

kiállító intézmény: Eötvös József 
Tanítóképző Főiskola; általános iskolai tanító 

angol idegen nyelvi műveltségi területen, 
oklevél száma: 3/1986., kiállítás dátuma: 
2002.05.22., kiállító intézmény: Eötvös 

József Tanítóképző Főiskola; 

18. 74665070387 
pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

főiskola 
általános iskolai tanító testnevelés speciális 

kollégiummal, oklevél száma: B-3/1981, 
kiállítás dátuma: 1981.06.15., kiállító 



nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

intézmény: Bajai Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító közművelődés 

szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: B-
3/1981, kiállítás dátuma: 1981.06.15., 
kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző 

Főiskola; 

19. 74701944807 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
32/1996., kiállítás dátuma: 1996.06.11., 

kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; sportoktató (aerobic), oklevél 

száma: 8/BÁCS/96, kiállítás dátuma: 
1996.09.20., kiállító intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; 

20. 76618070321 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 109-1964., kiállítás dátuma: 

1964.06.27., kiállító intézmény: Szegedi 
Tanárképző Főiskola; történelem szakos 

általános iskolai tanár, oklevél száma: 109-
1964., kiállítás dátuma: 1964.06.27., kiállító 

intézmény: Szegedi Tanárképző Főiskola; 
német nyelvtanár, oklevél száma: 21696, 

kiállítás dátuma: 1994.11.19., kiállító 
intézmény: Állami Nyelvvizsga bizottság; 

21. 72543252930 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;pedagógiai 
asszisztens (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

szociálpedagógus, oklevél száma: 530-
GT/2003, kiállítás dátuma: 2003.06.20., 

kiállító intézmény: Eszterházy Károly 
Főiskola; 

22. 72940898994 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;óvodatitkár, 

iskolatitkár, kollégiumi titkár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

érettségi 
végzettség 

képesített könyvelő, vállalati tervező, 
statisztikus (érettségi), oklevél száma: A-

5/1980, kiállítás dátuma: 1980.06.10., 
kiállító intézmény: Közgazdasági 

szakközépiskola; 

23. 71452190402 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító közművelődés 
speciális kollégiummal, oklevél száma: C-

4/1987., kiállítás dátuma: 1987.06.15., 
kiállító intézmény: Eötvös József 

Tanítóképző Főiskola; 

24. 73311221331 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító angol műveltségi 
területen, oklevél száma: PAE-PK-9/2017., 

kiállítás dátuma: 2017.01.31., kiállító 
intézmény: Pallasz Athéné Egyetem; 

25. 72941726466 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;pedagógiai 
asszisztens (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

érettségi 
végzettség 

képesített könyvelő, vállalati tervező, 
statisztikus (érettségi), oklevél száma: A-
13/1987., kiállítás dátuma: 1987.06.15., 

kiállító intézmény: Kada Elek Közgazdasági 
szakközépiskola; 

26. 75289378548 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

okleveles gépészmérnök-tanár, oklevél 
száma: 1958, kiállítás dátuma: 1983.06.30., 

kiállító intézmény: Budapesti Műszaki 
Egyetem; okleveles gépészmérnök, oklevél 

száma: 106/1980, kiállítás dátuma: 
1980.06.23., kiállító intézmény: Budapesti 

Műszaki Egyetem; 

27. 74642445509 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai nevelőtanár, oklevél száma: 
37/1989, kiállítás dátuma: 1989.06.17., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; általános iskolai tanító, oklevél 

száma: 20/1996., kiállítás dátuma: 
1996.06.10., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; óvónő, oklevél száma: 

113/1986, kiállítás dátuma: 1986.06.11., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Óvónőképző 
Intézet; tenisz sportoktató, oklevél száma: 
PT I 352617, kiállítás dátuma: 2004.08.10., 
kiállító intézmény: BKM-i Sportszövetségek 

Tanácsa; 

28. 72124689536 
pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

főiskola 
általános iskolai tanító informatika 

műveltségi területen, oklevél száma: 



nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

184/2007., kiállítás dátuma: 2007.06.08., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; általános iskolai tanító informatika 

műveltségi területen, oklevél száma: 
184/2007, kiállítás dátuma: 2007.06.08., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

29. 72124330256 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;rendszergazda 

(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

mérnök-informatikus, oklevél száma: 
9999/2008, kiállítás dátuma: 2008.06.20., 

kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Műszaki Főiskolai Kar; 

30. 72489481923 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

informatika szakos mérnök tanár, oklevél 
száma: 6875/2001., kiállítás dátuma: 

2001.06.22., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Főiskola Műszaki Főiskolai Kar; 

31. 73484146990 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
48/1993., kiállítás dátuma: 1993.06.15., 

kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

32. 78733384665 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés és sport 
műveltségi területen, oklevél száma: 

82/2005., kiállítás dátuma: 2005.06.14., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

33. 73950923232 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
189/1997., kiállítás dátuma: 1997.06.11., 

kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

34. 73702664664 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai 
tanár, oklevél száma: 53/1993., kiállítás 
dátuma: 1993.06.18., kiállító intézmény: 

József Attila Tudományegyetem; angol nyelv 
és irodalom szakos tanár, oklevél száma: 
53/1993, kiállítás dátuma: 1993.06.18., 

kiállító intézmény: József Attila 
Tudományegyetem; 

35. 77424788961 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító matematika 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
58/1993., kiállítás dátuma: 1993.06.16., 

kiállító intézmény: Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskola; 

36. 72948333934 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél száma: 

22/2005., kiállítás dátuma: 2005.06.13., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

37. 75909826075 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

angol szakos nyelvtanár, oklevél száma: 
888/1997, kiállítás dátuma: 1997.06.21., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; földrajz szakos tanár, oklevél 

száma: 351/1992, kiállítás dátuma: 
1992.06.25., kiállító intézmény: József Attila 

Tudományegyetem; történelem szakos 
tanár, oklevél száma: 351/1992., kiállítás 
dátuma: 1992.06.25., kiállító intézmény: 

József Attila Tudományegyetem; 

38. 71391891138 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító informatika 
műveltségi területen, oklevél száma: 

977/2014, kiállítás dátuma: 2014.06.21., 
kiállító intézmény: Szent Itván Egyetem 

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar; 

39. 75083055188 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító játékkészítő, 
játékszervező szakkollégiumi képzéssel, 

oklevél száma: 118/1991., kiállítás dátuma: 
1991.06.19., kiállító intézmény: Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskola; 

40. 71774738571 
pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

egyetem 
általános iskolai tanító népművelés 

szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: E-
30/1984, kiállítás dátuma: 1984.06.20., 



nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

kiállító intézmény: Bajai Tanítóképző 
Főiskola; okleveles minőségfejlesztés-tanár, 

oklevél száma: B-MIN.MA-5/14, kiállítás 
dátuma: 2013.12.14., kiállító intézmény: 

Kodolányi János Főiskola; tehetségfejlesztő 
szaktanácsadó, oklevél száma: ELTE-PPK-
1523/2012, kiállítás dátuma: 2012.06.01., 

kiállító intézmény: Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológíai Kar; 

41. 71756996765 

pedagógus;;iskolapszichológus 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

okleveles pszichológus, oklevél száma: BTK-
00081/2015/OKL, kiállítás dátuma: 

2015.01.16., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; viselkedéselemző, 
oklevél száma: BTK-00452/2012/OKL, 
kiállítás dátuma: 2012.06.15., kiállító 

intézmény: Szegedi Tudományegyetem; 

42. 79492016516 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél száma: 
166/1997., kiállítás dátuma: 1997.06.10., 

kiállító intézmény: Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskola; 

43. 73066260047 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél száma: 

3091/2016., kiállítás dátuma: 2016.10.05., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

44. 73290740784 

pedagógus;;gyógypedagógus 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon, oklevél száma: G-

68/2007., kiállítás dátuma: 2007.02.23., 
kiállító intézmény: Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző 

Főiskolai Kar; általános iskolai tanító 
testnevelés szakkollégiumi képzéssel, 

oklevél száma: L/2/1984, kiállítás dátuma: 
1984.01.05., kiállító intézmény: Comenius 

Tanítóképző Főiskola; 

45. 72124789756 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar nyelv és 
irodalom műveltségi területen, oklevél 

száma: 80/2009., kiállítás dátuma: 
2009.06.17., kiállító intézmény: Kecskeméti 

Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; 

46. 76355953609 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél száma: 
29/2004., kiállítás dátuma: 2004.06.10., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; óvodapedagógus, 
oklevél száma: 29/2004., kiállítás dátuma: 

2004.06.10., kiállító intézmény: Kecskeméti 
Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; okleveles 

tánctanár (társastánc), oklevél száma: PT I 
665356, kiállítás dátuma: 2007.07.18., 

kiállító intézmény: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar; 

47. 76243081672 

pedagógus;;napközis foglalkozást 
(tanulószobai foglalkozást) tartó 
pedagógus (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

pedagógia szakos tanár, oklevél száma: 
165/98., kiállítás dátuma: 1998.06.26., 

kiállító intézmény: Janus Pannonius 
Tudományegyetem; okleveles magyar 

szakos általános iskolai tanár, oklevél száma: 
145/1989, kiállítás dátuma: 1989.06.17., 

kiállító intézmény: Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola; angol szakos 

nyelvtanár, oklevél száma: 854/2002, 
kiállítás dátuma: 2002.06.29., kiállító 

intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 
okleveles orosz szakos általános iskolai 

tanár, oklevél száma: 145/1989, kiállítás 
dátuma: 1989.06.17., kiállító intézmény: 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 

okleveles magyartanár, oklevél száma: L-
154/2013/MA, kiállítás dátuma: 2013.06.19., 
kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem; 

48. 72926723450 
pedagógus;;általános iskolai tanár 

(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 

egyetem 

okleveles matematikus, oklevél száma: 
0603-94/68, kiállítás dátuma: 2012.04.18., 

kiállító intézmény: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi  és Matematikai Kar; 



tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

matematikus, oklevél száma: 0603-3/245, 
kiállítás dátuma: 2013.07.01., kiállító 

intézmény: Újvidéki Egyetem 
Természettudományi  és Matematikai Kar; 

49. 76846699974 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés és sport 
műveltségi területen, oklevél száma: 

174/2002, kiállítás dátuma: 2002.06.19., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

50. 76987997655 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

általános iskolai tanár (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

testnevelés szakos tanár, oklevél száma: 
52/1998, kiállítás dátuma: 1998.01.30., 

kiállító intézmény: Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola; általános iskolai tanító 

testnevelés szakkollégiumi képzéssel, 
oklevél száma: 121/1993., kiállítás dátuma: 
1993.06.16., kiállító intézmény: Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskola; 

51. 73843374290 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

földrajz szakos tanár, oklevél száma: 
484/1984., kiállítás dátuma: 1984.06.11., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; testnevelés szakos tanár, oklevél 

száma: 484/1984, kiállítás dátuma: 
1984.06.11., kiállító intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; 

52. 73722787859 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

testnevelés szakos tanár, oklevél száma: 
180-TT/2005., kiállítás dátuma: 2005.07.01., 

kiállító intézmény: Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola; sportedző (kézilabda), 

oklevél száma: CXB B 422797, kiállítás 
dátuma: 2013.06.22., kiállító intézmény: 

BKM-i Sportszövetségek Tanácsa; 

53. 73163603266 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;pedagógiai 
asszisztens (nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(alsó tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

középfokú iskolai 
végzettség 

felsőfokú áruforgalmi vendéglátó, oklevél 
száma: 06-F4-24-A01/89/12, kiállítás 

dátuma: 1991.02.13., kiállító intézmény: 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Továbbképző Vállalat; 

54. 78643722351 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

biológia szakos tanár, oklevél száma: 
1050/1998., kiállítás dátuma: 1998.06.20., 

kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola; kémia szakos tanár, oklevél száma: 

1050/1998, kiállítás dátuma: 1998.06.15., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola; földrajz szakos tanár, oklevél 
száma: 892/2002, kiállítás dátuma: 

2002.06.18., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; irodavezető, oklevél 

száma: PT M 104157, kiállítás dátuma: 
2009.06.30., kiállító intézmény: Perfekt 

Szakközép- és Szakiskola; 

55. 71487355622 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél száma: ELTE-

TÓK-0146/2011., kiállítás dátuma: 
2011.06.06., kiállító intézmény: Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanító- és 

Óvóképzőképző Főiskolai Kar; 

56. 78431553869 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ének speciális 
kollégiummal, oklevél száma: 2712/1987, 

kiállítás dátuma: 1987.06.08., kiállító 
intézmény: Esztergomi Tanítóképző Főiskola; 

általános iskolai német nyelvoktató tanító, 
oklevél száma: N.M.E. II.-6/2003., kiállítás 
dátuma: 2003.06.08., kiállító intézmény: 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kar; 

57. 73197569305 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ember és társadalom 
műveltségi területen, oklevél száma: 

3072/2016, kiállítás dátuma: 2016.06.15., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

58. 73854937663 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

történelem szakos tanár, oklevél száma: 
148/1987., kiállítás dátuma: 1987.06.20., 
kiállító intézmény: Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskola; ének-zene szakos általános iskolai 

tanár, oklevél száma: 148/1987., kiállítás 
dátuma: 1987.06.20., kiállító intézmény: Ho 

Si Minh Tanárképző Főiskola; könyvtáros 



asszisztens, oklevél száma: PT D 0172271, 
kiállítás dátuma: 1999.04.20., kiállító 

intézmény: Somogyi-Könyvtár Szeged; 

59. 73036839018 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító matematika 
műveltségi területen, oklevél száma: JGYPK-

00456/2014/OKL, kiállítás dátuma: 
2013.06.18., kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; 

60. 77356851454 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító játékkészítő, 
játékszervező szakkollégiumi képzéssel, 

oklevél száma: 51/1990., kiállítás dátuma: 
1990.06.12., kiállító intézmény: Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskola; 

61. 72125352060 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító természetismeret 
műveltségi területen, oklevél száma: 

137/2008., kiállítás dátuma: 2008.06.10., 
kiállító intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 

62. 72920912639 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

egészségtantanár, oklevél száma: 266/2007, 
kiállítás dátuma: 2007.01.25., kiállító 

intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 

magyar szakos tanár, oklevél száma: 
1104/2004., kiállítás dátuma: 2004.06.16., 

kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Kar; 

63. 73317936993 

nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő;;könyvtáros 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar nyelv és 
irodalom szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 40/2003., kiállítás dátuma: 
2003.06.16., kiállító intézmény: Kecskeméti 

Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; 
informatikus könyvtáros, oklevél száma: 

JGYPK-5006/2012., kiállítás dátuma: 
2012.01.09., kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar; 

64. 71573554618 

pedagógus;;fejlesztő pedagógus 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (alsó 

tagozat), sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelése-oktatása; 

nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

alapfokozat 
 

65. 73745938103 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek 

szerint; ); 

egyetem 

történelem szakos általános iskolai tanár, 
oklevél száma: 655/2002., kiállítás dátuma: 

2002.06.14., kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem; magyar szakos általános 

iskolai tanár, oklevél száma: 1332/2000, 
kiállítás dátuma: 2000.06.25., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola; történelem szakos tanár, oklevél 
száma: 1332/2000, kiállítás dátuma: 

2000.06.25., kiállító intézmény: Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola; 

 

Móra Ferenc Általános Iskola 

 

Ssz. Oktazon Munkakör Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek 

1. 72329482748 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom műveltségi 

területen, oklevél száma: 
97/1999., kiállítás dátuma: 

1999.06.15., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 97/1999, kiállítás dátuma: 
1999.06.15., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 



2. 79235476648 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 10/1990., kiállítás dátuma: 

1992.06.16., kiállító intézmény: 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola; 
óvodapedagógus, oklevél száma: 

108/1988., kiállítás dátuma: 
1988.06.14., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
sportedzői pedagógus, oklevél 
száma: 74/983/1990., kiállítás 
dátuma: 1990.09.05., kiállító 

intézmény: Testnevelési Főiskola 
Továbbképzési Központ; 

3. 73001749599 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 3064/2014, kiállítás 

dátuma: 2014.06.26., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Főiskola; 
óvodapedagógus, oklevél száma: 

3009/2015, kiállítás dátuma: 
2015.02.03., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Főiskola; általános 
iskolai tanító vizuális nevelés 
műveltségi területen, oklevél 
száma: 3064/2014., kiállítás 
dátuma: 2014.06.26., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola; 

4. 73354394832 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 303/1990., kiállítás 
dátuma: 1990.06.16., kiállító 

intézmény: Debreceni Tanítóképző 
Főiskola; család- és 

gyermekvédelem szakos 
pedagógus, oklevél száma: L-CGO-

3/2007., kiállítás dátuma: 
2007.02.02., kiállító intézmény: 

Kodolányi János Főiskola; általános 
iskolai tanító, oklevél száma: 
303/1990., kiállítás dátuma: 

1990.06.16., kiállító intézmény: 
Debreceni Tanítóképző Főiskola; 

5. 72123331105 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

óvodapedagógus, oklevél száma: 
154/2006, kiállítás dátuma: 

2006.06.08., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom műveltségi 

területen, oklevél száma: 71/2003, 
kiállítás dátuma: 2003.06.13., 
kiállító intézmény: Kecskeméti 

Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; 
általános iskolai tanító, oklevél 

száma: 71/2003., kiállítás dátuma: 
2003.06.13., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar; 

6. 77888414505 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

egyetem 

matematika szakos tanár, oklevél 
száma: 225/1998, kiállítás dátuma: 

1998.06.20., kiállító intézmény: 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 
kémia szakos tanár, oklevél száma: 

225/1998, kiállítás dátuma: 
1998.06.20., kiállító intézmény: 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 
okleveles matematikatanár, 

oklevél száma: TTIK-
00738/2012/OKL, kiállítás dátuma: 

2012.11.09., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem; 

7. 78804109817 

pedagógus;;gyógypedagógus 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (felső tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

mesterfokozat MA 

általános iskolai tanító technika 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 114/1988., kiállítás 
dátuma: 1988.06.10., kiállító 

intézmény: Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola; 

gyógypedagógus tanulásban 
akadályozottak pedagógiája 
szakirányon, oklevél száma: 
106/2008., kiállítás dátuma: 

2008.01.25., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász 



Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; az 
inkluzív nevelés okleveles tanára, 

oklevél száma: PTC008791, 
kiállítás dátuma: 2014.06.26., 

kiállító intézmény: Kodolányi János 
Főiskola; 

8. 72950465690 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
oklevél száma: CXBB 001617, 
kiállítás dátuma: 2011.09.20., 
kiállító intézmény: Kecskemti 

TISZK Nonprofit K.K. KFT.; 

9. 79171479590 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító vizuális 
nevelés szakkollégiumi képzéssel, 
oklevél száma: 22/1990., kiállítás 

dátuma: 1990.06.12., kiállító 
intézmény: Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskola; általános 
iskolai tanító, oklevél száma: 
22/1990., kiállítás dátuma: 

1990.06.12., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

10. 71570524188 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

rajz szakos tanár, oklevél száma: 
75/2007., kiállítás dátuma: 

2007.06.08., kiállító intézmény: 
Kaposvári Egyetem Művészeti 

Főiskolai Kar; vizuális 
kommunikáció szakos tanár, 

oklevél száma: 75/2007., kiállítás 
dátuma: 2007.06.08., kiállító 

intézmény: Kaposvári Egyetem 
Művészeti Főiskolai Kar; 

11. 73315262270 

pedagógus;;gyógypedagógus 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 71/1995., kiállítás dátuma: 

1995.06.13., kiállító intézmény: 
Vitéz János Római Katolikus 

Tanítóképző Főiskola; 
gyógypedagógus 

pszichopedagógia szakirányon, 
oklevél száma: GY/224/2002., 
kiállítás dátuma: 2002.08.30., 

kiállító intézmény: Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolai Kar; 

12. 72371948674 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

biológia szakos tanár, oklevél 
száma: 346/1988., kiállítás 

dátuma: 1988.06.18., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; technika 
szakos tanár, oklevél száma: 
346/1988., kiállítás dátuma: 

1988.06.18., kiállító intézmény: 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 

13. 77089209795 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 50/1980., kiállítás dátuma: 
1980.06.20., kiállító intézmény: 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító könyvtár 

szakkollégiumi képzéssel, oklevél 
száma: 50/1980., kiállítás dátuma: 

1980.06.20., kiállító intézmény: 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola; 

fejlesztőpedagógus, oklevél 
száma: ELTE-PPK-0516/2010., 
kiállítás dátuma: 2010.07.19., 

kiállító intézmény: Eötvös Loránd 
Tudományegyetem; általános 
iskolai tanító, oklevél száma: 
50/1980., kiállítás dátuma: 

1980.06.20., kiállító intézmény: 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola; 

14. 72276887962 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 28/1996., kiállítás dátuma: 

1996.06.10., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

15. 72884992270 
pedagógus;;tanító (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
főiskola 

általános iskolai tanító ember és 
társadalom műveltségi területen, 
oklevél száma: 27/2005., kiállítás 



oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

dátuma: 2005.06.14., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 
általános iskolai tanító angol 
műveltségi területen, oklevél 

száma: 41/2008., kiállítás dátuma: 
2008.05.19., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar; általános iskolai 

tanító, oklevél száma: 27/2005., 
kiállítás dátuma: 2005.06.14., 
kiállító intézmény: Kecskeméti 

Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar; 

16. 72124204205 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ember és 
társadalom műveltségi területen, 

oklevél száma: PTL 017223 
98/2008., kiállítás dátuma: 

2008.06.10., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Főiskola; általános 
iskolai tanító, oklevél száma: 
PTL01722398/2008., kiállítás 
dátuma: 2008.06.10., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola ; 

17. 73156967733 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

mesterfokozat MSc 

okleveles matematikatanár, 
oklevél száma: PTG052425, 

kiállítás dátuma: 2016.02.05., 
kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem; okleveles 
földrajztanár, oklevél száma: 
PTG052425, kiállítás dátuma: 

2016.02.05., kiállító intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem; 

18. 72051304896 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító 
természetismeret műveltségi 

területen, oklevél száma: 
C/29/1999., kiállítás dátuma: 

1999.06.08., kiállító intézmény: 
Eötvös József Tanítóképző 

Főiskola; általános iskolai tanító, 
oklevél száma: C/29/1999., 

kiállítás dátuma: 1999.06.08., 
kiállító intézmény: Eötvös József 

Tanítóképző Főiskola; 

19. 73356718920 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 37/1978., kiállítás dátuma: 
1978.06.21., kiállító intézmény: 

Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola; általános iskolai tanító, 
oklevél száma: 37/1978., kiállítás 

dátuma: 1978.06.21., kiállító 
intézmény: Szombathelyi 

Tanárképző Főiskola; 

20. 73075353996 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: PTH024104, kiállítás 
dátuma: 2016.06.07., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola; 
általános iskolai tanító vizuális 
nevelés műveltségi területen, 

oklevél száma: PTH024104, 
kiállítás dátuma: 2016.06.07., 
kiállító intézmény: Kecskeméti 

Főiskola; 

21. 77480952678 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: A/16/1978., kiállítás 
dátuma: 1978.06.16., kiállító 
intézmény: Bajai Tanítóképző 

Főiskola; 

22. 76816014392 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (felső tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító angol nyelvi 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 49/1992., kiállítás dátuma: 
1992.06.16., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél 

száma: 49/1992, kiállítás dátuma: 
1992.06.16., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

23. 72918794805 
nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő;;pedagógiai asszisztens 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

érettségi végzettség 

gyermekfelügyelő, oklevél száma: 
11.J/1989., kiállítás dátuma: 

1989.10.16., kiállító intézmény: 
Bem József Óvónőképző 



nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

Szakközépiskolája Budapest; 

24. 74998058213 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

angol szakos nyelvtanár, oklevél 
száma: 675/1998., kiállítás 

dátuma: 1998.06.20., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; általános 
iskolai tanító angol nyelvi 

szakkollégiumi képzéssel, oklevél 
száma: 109/1991., kiállítás 

dátuma: 1991.06.18., kiállító 
intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

25. 73203490708 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

mesterfokozat MA 

okleveles magyartanár, oklevél 
száma: BTK-00013/2016/OKL, 
kiállítás dátuma: 2016.01.15., 

kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar; 
okleveles történelemtanár, oklevél 

száma: BTK-00013/2016/OKL, 
kiállítás dátuma: 2016.01.15., 

kiállító intézmény: Szegedi 
Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar; 

26. 71378030492 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;könyvtáros (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (alsó tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

egyetem 

könyvtáros, oklevél száma: C/41-
1998, kiállítás dátuma: 

1998.06.10., kiállító intézmény: 
Eötvös József Főiskola Pedagógiai 
Fakultás; okleveles néprajz szakos 
bölcsész, oklevél száma: 98/2009, 

kiállítás dátuma: 2009.01.16., 
kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem 
Bölcsészettdományi Kar; 

27. 74213296662 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító technika 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: C-18/1981., kiállítás 
dátuma: 1981.06.15., kiállító 
intézmény: Bajai Tanítóképző 
Főiskola; történelem szakos 

általános iskolai tanár, oklevél 
száma: 617/1986., kiállítás 

dátuma: 1986.06.18., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; általános 
iskolai tanító, oklevél száma: C-

18/1981., kiállítás dátuma: 
1981.06.15., kiállító intézmény: 

Bajai Tanítóképző Főiskola; 

28. 76918684711 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ember és 
társadalom műveltségi területen, 
oklevél száma: 58/2003., kiállítás 

dátuma: 2003.06.16., kiállító 
intézmény: Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar; 
általános iskolai tanító, oklevél 

száma: 58/2003., kiállítás dátuma: 
2003.06.16., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar; 

29. 76898804816 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom műveltségi 

területen, oklevél száma: 
105/1999., kiállítás dátuma: 

1999.06.15., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 105/1999., kiállítás 

dátuma: 1999.06.15., kiállító 
intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

30. 73627228690 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító testnevelés 
és sport műveltségi területen, 

oklevél száma: 165/2002., kiállítás 
dátuma: 2002.06.19., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar; 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: 165/2002, kiállítás dátuma: 



2002.06.19., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 

Főiskolai Kar; 

31. 75257439957 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;rendszergazda (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (alsó tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

érettségi végzettség 

általános rendszergazda, oklevél 
száma: CXBB 154016, kiállítás 
dátuma: 2013.06.25., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Gépipari és Automatizálási 

Műszaki Főiskolai Kar; 

32. 71714173048 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár (nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, általános 

iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek szerint; 

); 

főiskola 

közgazdász gazdálkodási és 
menedzsment alapképzési szakon, 

oklevél száma: PTB 015260, 
363/2011., kiállítás dátuma: 

2011.06.28., kiállító intézmény: 
Tomori Pál Főiskola; 

33. 72125179081 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

ruhagyártó, oklevél száma: P13E 
005947, kiállítás dátuma: 

2001.06.21., kiállító intézmény: 
Kandó Kálmán Szakkörzépiskola és 

Szakiskola; 

34. 71458749863 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

matematika szakos tanár, oklevél 
száma: 184/1985., kiállítás 

dátuma: 1985.06.11., kiállító 
intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; technika 
szakos tanár, oklevél száma: 
184/1985., kiállítás dátuma: 

1985.06.11., kiállító intézmény: 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 

35. 79861849258 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos 
tanár, oklevél száma: 178/2001., 

kiállítás dátuma: 2001.06.15., 
kiállító intézmény: ELTE 

Tanárképző Főiskolai Kar; 

36. 72331672614 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: PTB0001325, kiállítás 
dátuma: 1998.06.10., kiállító 

intézmény: Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola; 

37. 78511227376 

pedagógus;;általános iskolai tanár 
(nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

egyetem 

testnevelés szakos tanár, oklevél 
száma: 364/2003, kiállítás dátuma: 

2003.06.12., kiállító intézmény: 
Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Intézet; földrajz szakos 
tanár, oklevél száma: 1005/2001, 

kiállítás dátuma: 2001.06.11., 
kiállító intézmény: Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola; 

38. 74137961292 

pedagógus;;tanító (nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

főiskola 

általános iskolai tanító ének-zene 
szakkollégiumi képzéssel, oklevél 

száma: 64/1990., kiállítás dátuma: 
1990.06.13., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 
általános iskolai tanító, oklevél 

száma: 64/1990., kiállítás dátuma: 
1990.06.13., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

 

 

  



(3.b.) A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Ssz. Oktazon Munkakör Végzettség szintje Szakképzettségek, végzettségek 

1. 73401294023 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (felső tagozat), 

általános feltételek szerint; nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelés-

oktatás (alsó tagozat), általános 
feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

érettségi, oklevél száma: 
41/1/2017, kiállítás dátuma: 

2017.06.13., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Bányai Júlia 

Gimnázium; 

2. 72950465690 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
oklevél száma: CXBB 001617, 
kiállítás dátuma: 2011.09.20., 
kiállító intézmény: Kecskemti 

TISZK Nonprofit K.K. KFT.; 

3. 71478056517 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;könyvtáros (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (felső tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

főiskola 

informatikus könyvtáros, oklevél 
száma: ABK 189/2011, kiállítás 
dátuma: 2011.10.18., kiállító 

intézmény: Szent István Egyetem 
Jászberényi Főiskolai Kar; 

4. 72943185721 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár (nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, általános 

iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek szerint; 

); 

középfokú iskolai 
végzettség 

érettségi, oklevél száma: , kiállítás 
dátuma: 1974.07.01., kiállító 

intézmény: ; 

5. 72543252930 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

szociálpedagógus, oklevél száma: 
530-GT/2003, kiállítás dátuma: 
2003.06.20., kiállító intézmény: 

Eszterházy Károly Főiskola; 

6. 72940898994 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár (nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

érettségi végzettség 

képesített könyvelő, vállalati 
tervező, statisztikus (érettségi), 

oklevél száma: A-5/1980, kiállítás 
dátuma: 1980.06.10., kiállító 

intézmény: Közgazdasági 
szakközépiskola; 

7. 72941726466 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

képesített könyvelő, vállalati 
tervező, statisztikus (érettségi), 

oklevél száma: A-13/1987., 
kiállítás dátuma: 1987.06.15., 
kiállító intézmény: Kada Elek 

Közgazdasági szakközépiskola; 

8. 75453820776 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;rendszergazda (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (felső tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

érettségi végzettség 

rendszergazda, oklevél száma: 
13/2011., kiállítás dátuma: 

2011.06.15., kiállító intézmény: 
Katedra Informatikai és Művészeti 

Szakközépiskola; 

9. 72124330256 
nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő;;rendszergazda (nappali 
főiskola 

mérnök-informatikus, oklevél 
száma: 9999/2008, kiállítás 

dátuma: 2008.06.20., kiállító 



rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (felső tagozat), általános 

feltételek szerint; ); 

intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Műszaki Főiskolai Kar; 

10. 72918794805 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

gyermekfelügyelő, oklevél száma: 
11.J/1989., kiállítás dátuma: 

1989.10.16., kiállító intézmény: 
Bem József Óvónőképző 

Szakközépiskolája Budapest; 

11. 71378030492 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;könyvtáros (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (alsó tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

egyetem 

könyvtáros, oklevél száma: C/41-
1998, kiállítás dátuma: 

1998.06.10., kiállító intézmény: 
Eötvös József Főiskola Pedagógiai 
Fakultás; okleveles néprajz szakos 
bölcsész, oklevél száma: 98/2009, 

kiállítás dátuma: 2009.01.16., 
kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem 
Bölcsészettdományi Kar; 

12. 75257439957 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;rendszergazda (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (alsó tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

érettségi végzettség 

általános rendszergazda, oklevél 
száma: CXBB 154016, kiállítás 
dátuma: 2013.06.25., kiállító 

intézmény: Kecskeméti Főiskola 
Gépipari és Automatizálási 

Műszaki Főiskolai Kar; 

13. 75873498499 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár (nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, általános 

iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek szerint; 

); 

érettségi végzettség 
érettségi, oklevél száma: , kiállítás 

dátuma: 1982.06.01., kiállító 
intézmény: ; 

14. 71714173048 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár (nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

(alsó tagozat), általános feltételek 
szerint; nappali rendszerű, általános 

iskolai nevelés-oktatás (felső 
tagozat), általános feltételek szerint; 

); 

főiskola 

közgazdász gazdálkodási és 
menedzsment alapképzési szakon, 

oklevél száma: PTB 015260, 
363/2011., kiállítás dátuma: 

2011.06.28., kiállító intézmény: 
Tomori Pál Főiskola; 

15. 73163603266 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

középfokú iskolai 
végzettség 

felsőfokú áruforgalmi vendéglátó, 
oklevél száma: 06-F4-24-

A01/89/12, kiállítás dátuma: 
1991.02.13., kiállító intézmény: 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Továbbképző Vállalat; 

16. 72125179081 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (felső tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

főiskola 

ruhagyártó, oklevél száma: P13E 
005947, kiállítás dátuma: 

2001.06.21., kiállító intézmény: 
Kandó Kálmán Szakkörzépiskola és 

Szakiskola; 

17. 72299906450 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;pedagógiai asszisztens 

(nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelés-oktatás (alsó tagozat), 
általános feltételek szerint; ); 

érettségi végzettség 

csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó, oklevél száma: 

CSG/92/21/2013, kiállítás dátuma: 
2013.06.21., kiállító intézmény: 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola; 

18. 73317936993 

nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő;;könyvtáros (nappali 

rendszerű, általános iskolai nevelés-
oktatás (alsó tagozat), általános 

feltételek szerint; nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelés-oktatás 

főiskola 

általános iskolai tanító magyar 
nyelv és irodalom szakkollégiumi 

képzéssel, oklevél száma: 
40/2003., kiállítás dátuma: 

2003.06.16., kiállító intézmény: 
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 

Főiskolai Kar; informatikus 
könyvtáros, oklevél száma: JGYPK-



(felső tagozat), általános feltételek 
szerint; ); 

5006/2012., kiállítás dátuma: 
2012.01.09., kiállító intézmény: 

Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar; 

 

(3.c.) Az országos kompetenciamérés évenkénti eredménye 

 

Arany János Általános Iskola 

 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. 

Matematika 6. 1506 1491 1499 1497 1549 1486 1586 1497 

Matematika 8. 1650 1617 1644 1618 1622 1597 1649 1612 

Szövegértés 6. 1546 1481 1508 1488 1575 1494 1597 1503 

Szövegértés 8. 1598 1557 1616 1567 1622 1568 1589 1571 

 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 

 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. 

Matematika 6. 1505 1491 1608 1497 1513 1486 1473 1497 

Matematika 8. 1586 1617 1686 1618 1618 1597 1618 1612 

Szövegértés 6. 1461 1481 1568 1488 1529 1494 1478 1503 

Szövegértés 8. 1536 1557 1619 1567 1573 1568 1606 1571 

 

Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. Isk. Orsz. 

Matematika 6. 1520 1491 1450 1497 1463 1486 1421 1497 

Matematika 8. 1620 1617 1546 1618 1525 1597 1563 1612 

Szövegértés 6. 1528 1481 1498 1488 1520 1494 1515 1503 

Szövegértés 8. 1623 1557 1525 1567 1526 1568 1653 1571 

 

(3.d.) A tanulók lemaradásával, kimaradásával, évfolyamismétlésével 

kapcsolatos adatok 

 

2017/2018-es tanév Arany János 
Általános Iskola 

Lánchíd Utcai Sport 
Általános Iskola 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett 

18 13 32 

Évismétlő 2 0 9 

 

  



(3.f.) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 

Az iskolákban a tanulók számára az alábbi – az intézmény által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, (iskolaotthon), 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 intézményi sportköri foglalkozások, 

 tömegsport foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 

Az egyéb foglalkozások időtartamát (órakeretét) és helyszínét (tantermét) az 

igazgató/helyettesek és a tagintézmény-vezető/helyettese(k) rögzítik a tantárgyfelosztás 

alapján az egyéb foglalkozási rendben, a terembeosztással együtt. Az egyéb foglalkozásokat a 

székhely/tagintézmény tanulói számára a közös részvétel lehetőségének figyelembevételével kell 

megszervezni. Az egyéb foglalkozásokról egyéb foglalkozási naplót köteles vezetni a 

foglalkozásvezető nevelő. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

igazgató/tagintézmény-vezető adhat. 

 

(3.g.) A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai 

A házi feladatok, iskolai dolgozatok a Pedagógiai Programban szabályozottak (170-174. oldal) 

http://keszeiskola.hu/wp-content/uploads/2018/09/PP-modositasa-2018.-08.-31.pdf 

 

(3.h.) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Az osztályozó vizsgára vonatkozó követelmények a házirendben szabályozottak. A házirend 

elérhető:  



http://keszeiskola.hu/wp-content/uploads/2014/02/H%C3%A1zirend-

m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-2017.-08.31.-Sz%C3%A9chenyiv%C3%A1rosi-

iskol%C3%A1k.pdf 

 

(3.i.) Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma 

 

Arany János Általános Iskola 

 

 a. b. c. d. e. 

1. osztály 29 28 30   

2. osztály 29 28 29   

3. osztály 28 32 28   

4. osztály 28 24 22 24  

5. osztály 21 20 27 21 21 

6. osztály 21 24 24 26 27 

7. osztály 21 15 19 14  

8. osztály 22 22 24 29  

 

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 

 

 a. b. c. 

1. osztály 20 23 23 

2. osztály 24 23 26 

3. osztály 22 22 23 

4. osztály 28 23 20 

5. osztály 24 24 22 

6. osztály 27 28 28 

7. osztály 24 23 21 

8. osztály 19 22 22 

 

Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 a. b.  a. b. 

1. osztály 17 15 5. osztály 16 16 

2. osztály 14 14 6. osztály 17 19 

3. osztály 14 15 7. osztály 15 19 

4. osztály 20 16 8. osztály 23 14 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 14. 

 

 

       Lovrity Sándorné, intézményvezető 


