
Bács-Kiskun megye 

Oszvald Éva 

2020 óta tutor – Bács-Kiskun megye – 5 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Bajai Eötvös József Általános Iskola - tanító 

napközis nevelő, tanító, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó 

pedagógus 

 

 

Végh Lászlóné 

2020 óta tutor – Bács-Kiskun megye – 8 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat Bácsalmási Tagintézménye - 

tagintézmény-vezető 

járási szakértői bizottság, vizsgálatvezető, tehetség-koordinátor 

 

 

  



Baranya megye 

Oszoli-Pap Márta 

2018 óta tutor - Baranya megye – 18 tutorálttal foglalkozott – Kiemelt tutor 

 

Munkakör:  

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános 

Iskolája - tanító 

tehetségfejlesztő pedagógus, gyermekirodalom, ének-zene, játékos 

oktatás 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Barta Péterné 
2017 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 38 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  
Avasi Gimnázium - középiskolai tanár (szakok: magyar nyelv és 
irodalom, francia nyelv és irodalom, filozófia) 
 
 
 
 
 

Luczné Bodnár Edit 

2018 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 25 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Óvodapedagógus 

Mesterpedagógus, Tehetségpont-koordinátor, Közoktatási 

szakértő 

 

  



Rásiné Perge Emese 

2020 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 6 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium - középiskolai tanár 

informatika, matematika, technika tanítása, tánc, ének tanulás 

 

 

 

Rigó Attiláné 

2017 óta tutor - Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 40 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Kollégiuma - középiskolai tanár (magyar nyelv 

és irodalom szakos középiskolai tanár – etnográfus) 

oktatás, az iskolai tehetséggondozó munka koordinálása 

  



 

Takácsné Csontos Tímea 

2019 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 16 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

SZSZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája valamint az SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - angol nyelv és irodalom 

szakos tanár 

angol nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, pályázatírás, 

tehetséggondozás 

 

Tóthné Zsoldos Éva 

2017 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 46 tutorálttal 

foglalkozott – Kiemelt tutor 

 

Munkakör:  

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola - igazgató 

helyettes/tanító 

angol nyelv és technika tanítása 

 

 

 

  



Veréb Zsolt 

2018 óta tutor – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 26 tutorálttal foglalkozott  

 

Munkakör:  

Balázs Győző Református Gimnázium - Tanár 

Testnevelés, matematika 

 

 

 

  



 

Fejér megye 

Katonáné Kutai Erika 

2019 óta tutor – Fejér megyében 12 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - középiskolai 

tanár 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámatanár 

 

 

Győr-Moson-Sopron megye 

Csányi Andrea 

2017 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 38 tutorálttal foglalkozott 

 

 

Munkakör:  

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium - gyógypedagógus-pszichopedagógus 

egyéni és csoportos készségfejlesztő foglalkozások, zenés pedagógiai 

terápia 

 

  



Halvax Julianna 

2019 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 10 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola - tanító, 

tehetségkoordinátor 

gondolkodásfejlesztés interaktív és táblajátékokkal, zenei 

készségfejlesztés, érzelmi intelligencia, kommunikációs készség 

fejlesztése 

Hujber Julianna 

2017 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 44 tutorálttal foglalkozott-Kiemelt tutor 

 

Munkakör:  

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános 

Iskola: kancellári koordinátor, okleveles középiskolai kémia tanár, 

okleveles matematika szakos tanár, tehetség munkaközösség 

vezető, mesterpedagógus, vezetőpedagógus. 

tehetséggondozás, természettudományok, kémia, matematika, 

versenyfelkészítés, Bonis-Bona díjas pedagógus matematika 

tantárgyból, tehetségazonosítás, pályaválasztási tanácsadás, 

közoktatási szakértő, auditor- és minősítő szakértő, tanfelügyelő 

  



Ihász Éva 

2018 óta tutor - Győr-Moson-Sopron megye – 22 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola - Könyvtárostanár, 

magyartanár 

 

 

 

 

Mentler Mariann 

2017 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 36 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

közoktatási szakértő, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Nyugat-

dunántúli szekció vezetője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Képzési 

bizottságának elnöke 

tehetséggondozás, magyar nyelv és irodalom 

 

Molnár Orsolya 

2017 óta tutor - Győr-Moson-Sopron megye – 37 tutorálttal 

foglalkozott  

Munkakör:  

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium 

és AMI - zongoratanár, korrepetitor 

tehetség coach, tréner 



 

 

Frankovics Colette 

2020 óta tutor - Győr-Moson-Sopron megye – 7 tutorálttal foglalkozott  

Munkakör:  

Győri Szakképzési Centrum - tanár, lektor 

némettanár, fordító, tréner 

 

 

 

 

Pintérné Gergics Ágnes 

2018 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 27 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium - magyar nyelv és 

irodalom, történelem, rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai 

tanár múzeumpedagógiai szaktanácsadó, mentorpedagógus 

Rajz és vizuális kultúra, művészeti tárgyak tanítása gimnáziumban 

és művészeti iskolában, tehetséggondozás. Művészetpedagógiai programok gyerekeknek, 

családoknak, nyugdíjasoknak múzeumi helyszínen. Mentorálás és tutorálás. 

Szilbekné Cseh Györgyi 

2018 óta tutor – Győr-Moson-Sopron megye – 19 

tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola - 

Intézményvezető 



 

 

  



Hajdú-Bihar megye 

Baloghné Maklári Mónika  

2017 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 43 tutorálttal foglalkozott– Kiemelt tutor 

 

Munkakör:  
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona - 
Történelem és társadalomismeret szakos tanár, kollégiumi nevelőtanár 
 

 

 

Galambosné Hornyák Erika 

2018 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 33 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Debreceni Ady Endre Gimnázium - történelem-földrajz-angol szakos 

tanár 

történelem tanítása angol nyelven a két tanítási nyelvű programban 

 

 

Karácson István 

2017 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 43 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola - tanár 

magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak oktatása 

 



Kertiné Szakáll Anna Éva 

2018 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 36 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Debreceni Ady Endre Gimnázium - Matematika-kémia-technika tanár 

szakos középiskolai tanár. Mesterpedagógus. 

Matematika, kémia, technika tantárgyak tanítása. Felkészítés, 

vizsgáztatás közép- és emelt szintű érettségin matematikából és 

kémiából. Érettségi bizottság elnöki feladatainak végzése. Matematika 

szaktanácsadói munka ellátása Hajdú-Bihar megyében. 

Kovácsné Komáromi Éva 

2018 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 22 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája - magyartanár 

anyanyelvi, intraperszonális, interperszonális tehetségterületeken 

érzem eredményesnek munkámat; tehetségkoordinátor, Rákóczi 

Szövetség Ifjúsági Szervezetének pedagógus vezetője vagyok 

 

Nagyné Fórizs Lenke 

2020 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 7 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár 

magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása, fejlesztő pedagógus, 

vezető szaktanácsadó magyar nyelv és irodalom tantárgygondozó területen, szaktanácsadó 

kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterületen 

 



Spitzmüllerné László Gabriella 

2018 óta tutor – Hajdú-Bihar megye – 24 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium - iskolapszichológus 

általános és középiskolás korú diákok egyéni és csoportos 

pszichológiai segítése, tanácsadás, foglalkozások és előadások 

tartása, szülők és pedagógusok számára konzultáció 

 

Heves megye 

Rózsa-Babicz Nóra 

2020 óta tutor - Heves megye – 5 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Képességfejlesztés – Eger (egyéni vállalkozó) - Alternatív 

Képességfejlesztő Tanácsadó 

tanulási coaching, mozgásterápia, csoportos képességfejlesztő 

foglalkozások 

 

  



Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Drávai Mária 

2020 óta tutor – Jász-Nagykun-Szolnok megye – 4 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Magyar-történelem-dráma szakos általános és középiskolai tanár 

egyéni és csoportos személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, 

magántanítás, tanulmányi versenyszervezés, versenyfelkészítés 

 

 

Szűcs Andrea 

2019 óta tutor – Jász-Nagykun-Szolnok megye – 9 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Lehel Vezér Gimnázium - középiskolai tanár, munkaközösség-vezető 

négyosztályos és nyolcosztályos gimnáziumi oktatás-nevelés, 

tehetséggondozás, érettségi elnöki munka, érettségiztetés közép- és 

emelt szinten, minősítési és értékelési szakértői munka 

 

  



 

Nógrád megye 

Mocsári Zoltán Antalné 

2018 óta tutor – Nógrád megyében - 18 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Mikszáth Kálmán Líceum - német – magyar szakos tanár és 

intézményvezető-helyettes 

német nyelvvizsgára és érettségi vizsgára való felkészítés, középiskolai 

magyartanár, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés, 

színjátszás, drámapedagógia 

 

Pest megye 

Bodor Lilla 

2018 óta tutor - Pest megye – 07 tutorálttal foglalkozott 

 

közgazdász, coach, irodalomterapeuta 

 

 

 

  



Czirjákné Mándity Ivett 

2018 óta tutor - Pest megye – 23 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium - matematika-

informatika szakos középiskolai tanár, programozó matematikus 

matematika, informatika, emelt és középszintű oktatás, 

tehetséggondozás 

 

 

Fülöp Márta Marianna 

2017 óta tutor - Pest megye – 36 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma - 

Munkaközösségvezető/Mérnök-informatikus mérnök-tanár 

Szaktanácsadó mesterpedagógus, tehetségfejlesztési szakértő, 

informatika 

 

Gergely Zsolt 

2018 óta tutor - Pest megye – 21 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

VSZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 

- Gépész elméleti és gyakorlati tanár 

Gépészeti ismeretek átadása, kulturális programok szervezése 

 

 

Körömi Gábor 



2018 óta tutor - Pest megye – 22 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 

drámatanár, intézményvezető-helyettes 

Drámapedagógia, játszóházak, tematikus táborok, 

gyermekszínjátszás, irodalomtanítás, tehetséggondozás, 

közösségépítés 

Nagyné Mózer Gabriella 

2020 óta tutor - Pest megye – 5 tutorálttal foglalkozott  

Munkakör:  

Szentistvántelepi Általános Iskola, Budakalász - 

matematikatanár 

osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség reszortfelelős, 

tréner, iskolai bántalmazás-megelőzésben jártas pedagógus 

 

 

  



Oláhné Balogh Éva 

2017 óta tutor - Pest megye – 32 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola - Kerületi alsós 

munkaközösség vezető, mesterpedagógus szaktanácsadó, 

tanító, tehetségfejlesztési szakértő 

tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, szaktanácsadás, 

tutorálás, versenyszervezés 

 

Sóvágó Ilona Rita 

2018 óta tutor - Pest megye – 23 tutorálttal foglalkozott - Kiemelt tutor 

 

Munkakör:  

life coach 

önismeret, saját út megtalálása, tudatos karriertervezés, 

karrierváltás 

 

 

Takács Dóra 

2020 óta tutor - Pest megye – 5 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Gyermekpszichológus 

gyermekek és serdülők egyéni pszichológiai megsegítése; szülő, 

pedagógus és család kozultáció 

 

 



 

Somogy megye 

Faludyné Kiss Szilvia 

2020 óta tutor - Somogy megye – 5 tutorálttal foglalkozott 

Munkakör:  

Taszári Körzeti Általános Iskola - intézményvezető 

oktató-nevelő-vezetői munka, tanító, gyógypedagógus tanár 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Ács Péterné Kulcsár Judit  

2017 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 50 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  
Babus Jolán Középiskola Kollégium - intézményvezető 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulók egyéni fejlesztése, 
felkészítésének segítése, szakkörök, diákkörök vezetése. 

 

 

  



 

Bakti András Tamás  

2020 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 5 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  
Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma - Informatika tanár 

Ágazati informatikai tantárgyak tanítása, robot TÉP szakkör 
vezetése 

 

 

 

Dr. Baloghné Tóth Natália 

2020 óta tutor - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 5 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  
Kisvárdai SZC Ady Endre Középiskolája és Kollégiuma, Csenger - 
gyakorlati oktatásvezető- igazgatóhelyettes, magyar nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanár, coach 

gyakorlati oktatás vezetése, szervezése, tanfelügyelet, minősítés, 
közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztatás, mentorálás, 
tehetséggondozás, hátránykompenzáció, versenyfelkészítés, 
pályaválasztási orientáció, pályázatkészítés, drámapedagógia 

 

  



Földesi Rita 

2019 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 14 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola - Tanító, Történelem és 

társadalomismeret szakos tanár, Mentor tanár 

Tehetséggondozás 

 

Kökösi Erika 

2020 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 7 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Nyíregyháza - pedagógus 

magyar nyelv és irodalmat tanítok a felső tagozatban, angol 

nyelvet az alsó tagozatban és a gimnáziumban 

 

Jakab Dóra 

2018 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 33 tutorálttal foglalkozott – Kiemelt 

tutor 

 

Munkakör:  

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola - Tanító, Gyöngyszemekért 

Egyesület elnöke 

Magyar, Testnevelés, erkölcstan,versenyek, rendezvények szervezése, 

B.E.CS. 

  



 

Király Katalin 

2017 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 39 tutorálttal 

foglalkozott 

 

Munkakör:  

Kisvárda Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája - középiskolai tanár 

oktatás-nevelés, tehetséggondozás, felnőttoktatás 

 

 

Kovácsné Veres Ildikó 

2020 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 10 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola - intézményvezető-

helyettes, tanító, pedagógiatanár 

tehetségfejlesztés, szaktanácsadás, mérés-értékelés 

 

Nyakóné Kántor Mária 

2017 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 53 tutorálttal foglalkozott  

Munkakör:  

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium - 

igazgatóhelyettes / földrajz, pszichológia szakos gimnáziumi 

tanár, pszichológus, földrajz-testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

gimnáziumi igazgatóhelyettes (oktatási terület), 

tehetséggondozás, hátránykompenzáció, pályaválasztási 

orientáció minősítés, tanfelügyelet érettségi vizsgaelnökség 



Panulinné Tóth Emőke 

2018 óta tutor – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 23 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Csaholci Általános Iskola - pedagógus, tanító 

 

 

 

 

 

Tolna megye 

Szalainé Balogh Erika 

2018 óta tutor – Tolna megyében - 23 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Dombóvári József Attila Általános Iskola - magyartanár 

tehetséggondozás, diákszínjátszás, munkaközösség-vezetés, 

diákönkormányzat patronálása 

 

 
 

  



Vas megye 

Ujvári Andrea Edit 

2019 óta tutor - Vas megye – 13 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

nyugdíj mellett dolgozom SOS Gyermekfalvak Magyarország - 

családmegerősítő program munkatárs 

családgondozás 

 

Veszprém megye 

Tarnóczai Géza 

2017 óta tutor - Veszprém megye – 24 tutorálttal foglalkozott 

 

Munkakör:  

Litéri Református Általános Iskola - tanár 

oktató-nevelő munka, történelem és etika tantárgyak tanítása 

 


