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BALATON CSILLA  
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Történelem szakos tanár 

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár 

Pedagógus szakvizsga-közoktatás vezető 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Történelem, etika, pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

üzleti protokoll, foglalkoztatás 

Megbízatások, feladatok: 

 

közismereti munkaközösség vezető 

iskolai alapítvány koordinátora 

 

 

BALATON PÉTER  
Végzettsége, szakképzettsége: Egyetem 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak 

Megbízatások, feladatok: gyakorlati oktatásvezető 

szakoktató - vendéglátóipar ágazat 

 

BALOGH JENŐ  
Végzettsége, szakképzettsége: Középfokú végzettség- pincér 

Pincér mester 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai, elméleti tantárgyak 

 

 

BARANYINÉ HELLÉNYI VIKTÓRIA   
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász, 

Idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász tanár, 

Okleveles közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás 

 Pedagógus szakvizsga- közoktatás vezető 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai elméleti tárgyak (turisztika, vendéglátóipar 

ágazat) 

Megbízatások, feladatok: szakmai tagintézményvezető – helyettes, 

osztályfőnök 

 

BEKÉNÉ DEUTSCH ÁGNES 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, 

Orosz nyelv és irodalom és történelem szakos tanár 

Pedagógus szakvizsga-közoktatás vezető 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Történelem, társadalomismeret, kultúr- és 

vallástörténet 

Megbízatások, feladatok: tagintézmény - vezető  

 

 

BUKOR EMESE - ÓRAADÓ                                      
Végzettsége, szakképzettsége: Főiskola, diplomás ápoló 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Egészségügyi ágazat szakmai és elméleti szakoktató 

 

 

ARNOLD – STEIN RÓBERT 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Angol nyelv tanár 

Művészettudomány szakos bölcsész 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Angol nyelv, szakmai angol nyelv 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök, pályázati projektek 
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CZÁR ZSOLT  
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Földrajz szakos tanár, Földrajz-számítástechnika 

tanár 

Pedagógus szakvizsga-közoktatás vezető 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Földrajz, informatika 

Megbízatások, feladatok: tagintézményvezető – helyettes 

 

 

FARKASNÉ BÖJTÖS BEÁTA 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Informatika szakos tanár, fizika szakos tanár, fizikus 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Fizika, informatika, komplex természettudomány 

Megbízatások, feladatok: Útravaló pályázatok koordinálása 

 

HERCZEG – MAGÓ MARIANNA 
Végzettsége, szakképzettsége: Egyetem 

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

Anglisztika szak 

Pedagógus szakvizsga-közoktatás vezető 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, szakmai 

elméleti tárgy (turizmus) 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök, pályázati projektek, feladatok 

DMSP tanár 

 

 

 KOPRIVANACZ ERIKA   
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Testnevelés szakos középiskolai tanár, Testnevelés 

szakos tanár, Általános iskolai tanító 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Testnevelés 

Megbízatások, feladatok: iskolai sport koordinálása 

pályaorientáció, pályázati projektek  

 

MARTIN GÁBOR 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Testnevelés szakos tanár 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: testnevelés 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök 

házi bajnokság, iskolák közötti sportverseny 

szervezése, lebonyolítása 

 

MISKOLCZINÉ SZENTESI ÁGNES 
Végzettsége, szakképzettsége: Szakoktató, Főiskola 

Kereskedelmi szakoktató 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

Megbízatások, feladatok: 

 

osztályfőnök 

osztályfőnöki munkaközösség - vezető 

tankönyvrendelés koordináció  

 

 

MOLNÁR PÁL 
Végzettsége, szakképzettsége: Szakács szakoktató 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

Megbízatások, feladatok: rendezvények lebonyolítása 

mentorálás 
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MOLNÁR ZSUZSANNA 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Biológia-kémia szakos középiskolai tanár 

Grafológus 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Biológia, természettudományos tantárgyak 

Megbízatások, feladatok: mentorálás, fejlesztés 

 

 PURAK - SASS JUDIT 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Földrajz szakos középiskolai tanár 

Angol nyelv és irodalom szakos tanár 

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

Településfejlesztő geográfus 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Angol nyelv, szakmai idegen nyelv, földrajz 

Megbízatások, feladatok: mentorálás 

 

RÁCZ ANNA 
Végzettsége, szakképzettsége: Egyetem, egészségtan tanár – mentálhigiénikus 

Főiskola, fizika szakos tanár 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: egészségtan 

Megbízatások, feladatok: könyvtáros 

mentorálás 

 

REZÁK MIHÁLY - ÓRAADÓ 
Végzettsége, szakképzettsége: Középfokú végzettség- pincér 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai elméleti, gyakorlati tantárgyak 

 

SEBESTYÉN ERIKA 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Egészségügyi ágazat szakmai és elméleti szakoktató 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: egészségügyi szakmai elméleti és gyakorlati 

tantárgyak 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök  

egészségügyi képzés koordinálása 

 

SZABADINÉ HUSZKA ÉVA   
Végzettsége, szakképzettsége: Főiskola, Magyar-ének szakos tanár 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: magyar nyelv és irodalom, ének-zene 

Megbízatások, feladatok: gyermek és ifjúságvédelem 

 

 

SZIGETI TAMÁS 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Biológia szakos középiskolai tanár 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Biológia, anatómia, latin, szakmai elméleti 

tantárgyak 

Megbízatások, feladatok: 

 

osztályfőnök 

szakmai munkaközösség-vezető 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás 

koordináció, adminisztráció 

SZARVAS ZSOLT 
Végzettsége, szakképzettsége: Egyetem, okleveles német nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: német nyelv, szakmai idegen nyelv 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök 
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TAMÁS DÓRA  
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 

Magyar-német szakos tanár 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Magyar nyelv és irodalom, német nyelv, szakmai 

idegen nyelv 

Megbízatások, feladatok: osztályfőnök 

 

TÓTH ISVÁN 
Végzettsége, szakképzettsége: Vendéglátóipari szakközépiskola, pedagógiai 

asszisztens, vendéglátó menedzser, vendéglátó 

üzletvezető, kereskedelmi boltvezető, szakács 

Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: szakmai gyakorlati tárgyak 

Megbízatások, feladatok: iskolai szakmai rendezvények lebonyolítása 

 

 

VARGA MÓNIKA 
Végzettsége, szakképzettsége: Középiskolai tanár, Egyetem 

Matematika szakos tanár, Matematika-fizika szakos 

tanár 
Általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozások: Matematika 

Megbízatások, feladatok: egyéni vagy csoportos tanulást, iskolai felkészülést 

segítő foglalkozás (BTMN fejlesztés) 

 

 

 

 


