
név 
legmagasabb iskolai 

végzettség 
Szakképzettségek Egyéb végzettségek 

Ácsné Bezdán Andrea egyetem 
matematika szakos tanár, okleveles 

matematikatanár, angol nyelv és irodalom 
szakos tanár, 

  

Ajtay-Horváth Magda egyetem történelem-német szakos tanár  

Balogh Zoltán László  
okleveles közgazda, matematika szakos 

tanár, technika szakos tanár 
 

Bánfalviné Vámosi Zsuzsa egyetem 
okleveles angoltanár, informatikus 

könyvtáros angol nyelv és irodalom szakos 
tanár 

 

Barathyné Pásztor Éva egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, 
történelem szakos tanár, német nyelv és 

irodalom szakos tanár, okleveles történelem 
szakos bölcsész és tanár, 

  

Besenyei Tibor középfokú felszolgáló, érettségi, felszolgáló 

Biró Zoltán egyetem 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, 

okleveles angoltanár, főiskolai szintű német 
nyelvtanár, 

  

Bohács-Németh Adrienn egyetem 
közgazdásztanár, közgazdász, 

mérlegképes könyvelő 
 

Csordás János egyetem 
okleveles közgazdásztanár, felszolgáló, 
vendéglátó vállalkozó , üzleti szakoktató 

vendéglátó szakirány, 
érettségi 

Dénes Györgyné főiskola vendéglátó szakoktató,   

Dr.Hegedüsné Varga 
Zsuzsanna 

egyetem 

okleveles informatika szakos tanár, 
okleveles matematika szakos tanár, 

matematika szakos tanár, fizika szakos 
tanár, főiskolai szakközgazdász, 
vállalkozásmenedzser szakon, 

  

Dr.Tóth-Loesti Heidrun főiskola 

okleveles középiskolai angol nyelv és 
kultúra tanár, okleveles középiskolai német 
nyelv és kultúra tanár, vendéglátóipari és 

idegenforgalmi közgazdász, 

német-magyar tolmács 

Fazekasné Chrenkó Ildikó egyetem 
okleveles középiskolai matematikatanár, 

okleveles középiskolai fizikatanár, 
  

Fucskó Valéria egyetem 
vendéglátás és szálloda szakos 

közgazdász, okleveles közgazdásztanár 
(turizmus-vendéglátás), 

  

Füzes Tamás egyetem 
testnevelés szakos tanár, földrajz szakos 
tanár, testnevelés szakos tanár, okleveles 

földrajztanár, 
  

Gajdos Zsuzsanna Miléna egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár  

Galata László egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, 
földrajz szakos tanár, okleveles általános 
iskolai földrajztanár, orosz szakos tanár, 

okleveles angoltanár, 

  



Gégényné Sánta Timea egyetem matematika-fizika szakkos tanár  

Hadobás Zsuzsanna egyetem 

matematika szakos tanár, fizika szakos 
tanár, közgazdász idegenforgalmi és 

szálloda szakon, okleveles 
matematikatanár, 

  

Harangozó Hedvig egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles angoltanár, főiskolai 

szakközgazdász, a kereskedelmi 
menedzsment szakon, 

  

Hepp Róbert egyetem 
matematika szakos tanár, fizika szakos 

tanár, okleveles informatikatanár, 
programozó informatikus, 

  

Heppné Huszti Hajnalka egyetem 
számítástechnika szakos tanár, okleveles 
informatika szakos tanár, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, 
  

Hetey Andrea egyetem 
matematika szakos tanár, fizika szakos 

tanár, 
  

Holt Robert Eugene főiskola Tanár  

Ilkuné Pósán Zsuzsanna egyetem Üzleti szakoktató vendéglátás szakirányon élelmezésvezető 

Kántor Attila egyetem 

okleveles informatika szakos tanár, 
matematika szakos tanár, számítástechnika 

szakos tanár, vállalkozási menedzsment 
szakértő, 

  

Kellerné Rafaez Noémi Éva egyetem 
okleveles magyartanár, magyar szakos 

általános iskolai tanár, könyvtáros, 
  

Kertész Ibolya föiskola 
közgazdász idegenforgalmi és szálloda 

szakon, közgazdász tanár idegenforgalmi 
és szálloda szakon, 

  

Koczka Mihály egyetem 
okleveles informatika szakos tanár, 

matematika szakos tanár, fizika szakos 
tanár, 

  

Kocsis-Jávorszki Tünde föiskola 

kommunikáció szakos bölcsész (zárójelben 
a szakirány megjelölésével), közgazdász 

gazdálkodási és menedzsment alapképzési 
szakon, német nyelv és irodalom szakos 

tanár, 

  

Kollonay István középfokú oktatásszervező, cukrász,   

Kormosné Varga Júlia főiskola Angol nyelvtanár  

Kóródiné Kallós Zsuzsanna egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles magyartanár, német szakos 

nyelvtanár, 
  

Listván Zsolt egyetem 
okleveles biológiatanár, okleveles általános 

iskolai biológiatanár, környezetvédelem 
szakos tanár, 

  

Listvánné Huszti Judit egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és tanár, gyors- és gépírás szakos 

tanár, 

  



Margittay Lívia egyetem 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, 

földrajz szakos tanár, orosz szakos tanár, 
okleveles angoltanár, 

  

Mikó Anita egyetem 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, angol 

nyelvtanár 
 

Mikóné Kurucz Ivetta egyetem 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, 
közgazdász nemzetközi gazdálkodási 

alapképzési szakon, 
  

Minczér Tibor egyetem testnevelés szakos tanár  

Molnárné Csapó Mária egyetem 

okleveles történelemtanár, orosz nyelv és 
irodalom szakos tanár, olasz nyelv és 
irodalom szakos tanár, olasz nyelv és 

irodalom szakos tanár, történelem szakos 
tanár, 

  

Molnár-Tikász Réka egyetem 
okleveles német nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és tanár, okleveles angoltanár, 

 

Nagy Rita egyetem 
német nyelv és irodalom szakos tanár, 

testnevelés szakos tanár 
  

Nagy Zsuzsanna egyetem 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
történelem szakos középiskolai tanár, 

  

Németh Simon egyetem 
biológia szakos tanár, testnevelő tanár, 

testnevelés szakos tanár, 
  

Oroszvári István egyetem okleveles testnevelőtanár, földrajz tanár  

Ónodi Anett föiskola 
testnevelés szakos tanár, matematika 

szakos tanár, 
  

Pájer Enikő egyetem 
okleveles történelemtanár, történelem 
szakos tanár, német nyelv és irodalom 

szakos tanár, 
  

Pálvölgyi Borbála Beáta középfokú szakoktató, ruházati eladó, szakközépiskola érettségi 

Papp Bernadett egyetem 
élelmiszer mérnök, mérnöktanár, okleveles 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök 

 

Pásztorné Daskó Csilla egyetem 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, angol 
nyelv és irodalom szakos tanár, közgazdász 

gazdálkodási szakon, 
  

Pinczés-Rozgonyi Mariann egyetem angol-német szakos tanár  

Polgár Lajos egyetem 
mérnök-informatikus, matematika szakos 

tanár, számítástechnika szakos tanár, 
  

Polgárné Fekete Orsolya egyetem 

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

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

tanár, 

  

Polonkai Miklós középfokú 
felszolgáló, érettségi, vendéglátó 
menedzser, környezettan tanár 

  

Simkovicsné Molnár Réka  
okleveles angol tanár, angol nyelv és 
irodalom szakos tanár, közgazdász 

(kereskedelem, marketing) 
  



Somogyi Mihály középfokú vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi,   

Sóvágó Anikó egyetem 
közgazdász gazdálkodási szakon, okleveles 

közgazdásztanár (kereskedelem és 
marketing), 

  

Strankula Katalin egyetem biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, cukrász 

Szedlákné Halász Ibolya 
Zsuzsanna 

egyetem 
számítástechnika szakos tanár, matematika 

szakos tanár, számvitel-vállalkozási 
szakértő, 

  

Szép László középfokú gyakorlati oktató,   

Szücs Balázs egyetem 
okleveles testnevelőtanár, inkluzív nevelés 

okleveles tanára 
 

Szviridov Zsuzsanna föiskola 
orosz nyelv és irodalom szakos tanár, 

számítástechnika szakos tanár, német nyelv 
és irodalom szakos tanár, 

  

Takács Zoltán föiskola 
pedagógia szakos nevelő, szakoktató 

(vendéglátó és szálloda), 
  

Takács Zsolt egyetem 
mérnöktanár (agrár), agrármérnök, 
okleveles gazdasági agrármérnök, 

  

Tamási Tünde egyetem 
német nyelv és irodalom szakos tanár, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

okleveles magyartanár, orosz szakos tanár, 
  

Tóth András egyetem 

német nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles angoltanár, angol nyelv és 
irodalom szakos tanár, közgazdász 
idegenforgalmi és szálloda szakon, 

  

Tóthné Csarnai Kinga egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, könyvtáros, 
vállalkozások pénzügyei szakközgazdász, 

  

Varga Andrea egyetem 
közgazdász gazdálkodási szakon, 

közgazdász kereskedelmi szakon, okleveles 
közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás), 

  

Vighné Sándor Judit egyetem 

német szakos nyelvtanár, okleveles német 
nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 

matematika szakos tanár, okleveles 
matematikatanár, orosz szakos tanár, 

  

Zimán Edvin Sándorné egyetem 
okleveles angoltanár, ,angol nyelv és 
irodalom szakos tanár, gépírásoktató 

 

Zsigó Zita Katalin egyetem 
okleveles informatika szakos tanár, 

okleveles fizika szakos tanár, okleveles 
technika szakos tanár, okleveles fizikus, 

  

    

 

 

 

 


