Név
Debreczeni Áron

Idõszak
1911–1930

(sz. 1872 Cserefalva – †1940. január 27.

Tanított tárgyak

Megjegyzés (szak)

politikai és ker. számtan, algebra,

mennyiségtudományok, ker. és politikai számtan, ker.

mennyiségtan, irodai munkálatok, szépírás,

ismeretekre, képesített okl. felsõ ker. isk. rendes tanár,

torna, közgazdaságtan, fizika
igazgató 1911-1930

Sátoraljaújhely)
Majtényi Géza

1911–1912

magyar nyelv

óraadó, kegyes-tanítórendi áldozópap, r.k. fõgimn. r.
tanár

Rózsa István

1911–1912

természettan

óraadó, kegyes-tanítórendi áldozópap, r.k. fõgimn. r.
tanár

Dr. Goldberger Izidor

1911–1912

stat. izr. hit- és erkölcstan

státusquo hitszónok

Szakács József

1911–1912

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Papp József

1911–1914

német nyelv, francia nyelv, ker. levelezés, ref.

óraadó, ref. lelkész

hitoktató
Gruber Jenõ

1911–1915

orth. hit- és erkölcstan

orth. tanító

Gasparik János

1911–1917

r.k. hit- és erkölcstan

r.k. s. lelkész

Kardos Ignác

1911–1940

vegytan és áruismeret, természetrajz, ker.

vegytan, természet-rajzra képesített okl. középisk. tanár,

földrajz, ker. ismeretek, szépírás, gyorsírás,

kirándulások szervezõje

mennyiségtan, magyar ker. levelezés, gépírás
Dr. Visegrádi János

1911–1940

(sz. Léva, 1880. július

történelem, földrajz, magyar nyelv, magyar

kegyes-tanítórendi áldozópap, régész, történelemre és

fogalmazás és irodalom, gyorsírás, ker.

földrajzra képesített okl. középisk. tanár, a könyvtár

számtan, torna, magyar nyelv és irodalom

õre, igazgatóhelyettes 1927-1940, megbízott igazgató

15. – †Sátoraljaújhely, 1956. április 30.)

1914., 1930-31. és 1933-34. tanévben

Dr. Csizy Béla

1912–1913

jogi ismeretek

óraadó, ügyvéd

Halász Dezsõ

1912–1913

könyvvitel, ker. levelezés, ker. számtan, irodai

h. tanár, az ifjúsági énekkar vezetõje

munkálatok
Dr. Kelner Gyõzõ

1912–1913

gyorsírás

óraadó, árvaszéki ülnök

Szalay József

1912–1913

történelem

óraadó, fõgimn. r. tanár

Neufeld Simon

1912–1914

német nyelv, francia nyelv

h. tanár

Kigyűjtötte: Naár János

Szaxun József

1912–1914

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Dr. Nagy Artur

1912–1915

közgazdaságtan

óraadó, városi h. tiszti ügyész

Szõllõsy Károly

1912–1915

fizika, politikai számtan

óraadó, fõgimn. r. tanár

Hazai Sámuel

1912–1916

orth. izr. hit- és erkölcstan

orth. hitoktató

Dr. Deák István

1912–1918

egészségtan

óraadó, kórházi fõorvos

Wiener József

1912–1920

stat. izr. hit- és erkölcstan

st.-quo tanító

Dr. Domján Elek

1912–1930

ág. ev. hit- és erkölcstan

ág. ev. lelkész, fõesperes

Horváth Lajos

1913–1914

ker. számtan, ker. levelezés, irodai munkálatok,

h. tanár

könyvviteltan
Kohn Illés

1913–1914

stat. izr. hit- és erkölcstan

st.-quo tanító

Dr. Klein Károly

1913–1930

jogi ismeretek, francia nyelv és levelezés

óraadó, ügyvéd

Balogh Béla

1914–1915

könyvviteltan, ker. számtan, ker. levelezés,

h. tanár

ismeretek, ker. irodai munkálatok
Preszeller Ferenc

1914–1915

német nyelv

óraadó, fõgimn. r. tanár

Szombati Szabó István

1914–1915

ref. hit- és erkölcstan

ref. s. lelkész

Damjanovits József

1914–1917

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Kozma Ármin

1914–1918

stat. izr. hit- és erkölcstan

st.-quo tanító

Szappanos Imre

1914–1931

Ének

óraadó, r.k. kántor

Dr. Gregorich Izidor

1915–1916

német nyelv és levelezés

óraadó, fõgimn. r. tanár

Marschall János

1915–1918

német nyelv és levelezés

óraadó, fõgimn. r. tanár

Dr. Szepesi Arnold

1915–1918

egészségtan

óraadó, városi fõorvos

Szentgyörgyi Géza

1915–1921

közgazdaságtan, jogi ismeretek

óraadó, kir. s. tanfelügyelõ

Csippék Béla

1915–1939

könyvviteltan, ker. ismeretek, jog, levelezés,

könyvviteltan, magyar ker. levelezés, ker. ismeretekre

ker. ismertetése, ker. számtan, irodai munkák,

kép. okl. felsõ ker. isk. r. tanár, német szakos középisk.

német nyelv és ker. levelezés, szépírás,

tanár

1946–1951

Kigyűjtötte: Naár János

gépírás, közgazdaságtan, gyakorló iroda,
mennyiségtan
Enyedy Andor

1915–1921

ref. hit- és erkölcstan

ref. lelkész

Farkas Miklós

1915–1926

fizika

óraadó, fõgimn. r. tanár

Mathisz József

1916–1944

magyar nylev és irodalom, német nyelv és

magyar-németre kép. okl. középisk. tanár, tanári

levelezés, francia nyelv és levelezés, magyar

könyvtár õre, igazgató 1934–1944

ker. levelezés, ker. ismertetése
Opmann Ignác

1916–1944

orth. izr. hit- és erkölcstan

orth. izr. hitoktató, okl. tanító

Damjanovits Ágoston

1917–1918

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. plébános

Kocsiss János

1917–1927

r.k. hit- és erkölcstan

r.k. vallástanár

Szmandray János

1919–1920

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Dr. Prihoda László

1919–1934

egészségtan

óraadó, kórházi fõorvos

Dr. Kizin Károly

1920–1921

jogi ismeretek

óraadó, ügyvéd

Gondos Mór

1920–1921

stat. izr. hit- és erkölcstan

statusquo tanító

Sztankay Andor

1920–1921

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Fodor Sámuel

1920–1928

stat. izr. hit- és erkölcstan

statusquo tanító

Ilosvay Ferenc

1923–1925

ref. hit- és erkölcstan

ref. vallástanár

Oravecz József

1923–1925

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Dr. Ábrahám Gerõ

1923–1928

jogi és közgazdasági ismeretek

óraadó, zenekör vezetõje

Róth Sámuel

1923–1944

stat. izr. hit- és erkölcstan

óraadó, statusquo fõrabbi, bejáró hitoktató

v. Kálfalvy (Kudlicska) Károly

1924–1944

torna, testgyakorlás

óraadó, reálgimn. r. tornatanár

közgazdaságtan, ker. mennyiségtan,

könyvvitel, ker. ismeretek, ker. levelezésre kép. okl.

könyvvitel, gyorsírás, szépírás, fizika,

felsõ ker. isk. r. tanár

megszakí-tásokkal
Józsa Imre

Kigyűjtötte: Naár János

1924–1944

gyakorló iroda, gazd. és jogi ismeretek,
természettan, ker. levelezés
Bodnár Sándor

1925–1926

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. s. lelkész

Szabó Zoltán

1925–1926

ref. hit- és erkölcstan

ref. vallástanár

Gaál László

1926–1937

ref. hit- és erkölcstan

ref. lelkész, önálló hitoktató

Fodor János

1926–1949

g.k. hit- és erkölcstan

g.k. áldozópap, önálló hitoktató

Stumpf György

1927–1932

r.k. hit- és erkölcstan

r.k. vallástanár, r.k. áldozópap

Dr. Rozenmüller Zoltán

1928–1930

zenekar vezetõje

óraadó

Szikszay Zoltán

1930–1935

ág. ev. hit- és erkölcstan

evang. s. lelkés, hitoktató

Lipcsey Tivadar

1930–1942

ének, zene- és énekkar vezetõje

óraadó, okl. igazgató–tanító, okl. kántor

Sorger Miksa

1931–1933

mennyiségtan, francia nyelv, magyar ker.

okl. középisk. tanár, 1931–1933 igazgató

levelezés
Vámos Antal

1932–1936

r.k. hit- és erkölcstan

r.k. áldozópap, önálló hitoktató

Molnár Károly

1933–1935

magyar, francia nyelv, történelem, szépírás,

óraadó, magyar-franciára képesített okl. közép- és felsõ

magyar kereskedelmi levelezés

ker. isk. r. tanár

Dr. Ligeti Lajos

1933–1940

egészségtan

óraadó, gyakorló orvos

Böröcz Gyula

1933–1956

mennyiségtan, ker. számtan, szépírás, gépírás,

mennyiségtan, természettan, ker. és politikai számtanra

testgyakorlás, természettan, fizika, könyvvitel,

képesített okl. felsõ ker. isk. r. tanár, igazgatóhelyettes

mindennapi kérdések, áruismeret

1940–1956, közben 1944–1948 megbízott igazgató

1935

ev. hit- és erkölcstan

evang. s. lelkész, hitoktató

Böjtös Sándor

1935–1937

ev. hit- és erkölcstan

evang. s. lelkész, hitoktató

Vadász Gyula

1935–1938

magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és

óraadó, magyar-francia kép. okl. közép- és felsõ ker.

levelezés, ker. ismeretek, testgyakorlás

isk. tanár

Uzon László

Pekárovich János

1936–1937

Ének

óraadó, okl. tanító, okl. r.k. kántor

Remete László

1936–1937

ág. ev. hittan

ev. s. lelkész, hitoktató

Ruzsinszky Gyula

1936–1941

r.k. hittan

r.k. áldozópap, hitoktató

Ének

óraadó, okl. tanító

Péczeli János

Kigyűjtötte: Naár János

1937

Zsuffa Tibor

1937

ref. hittan

ref. lelkész, önálló hitoktató

Egry László

1937–1938

ref. hittan

ref. lelkész, önálló hitoktató

Remete László

1937–1938

ág. ev. hittan

ev. s. lelkész, hitoktató

Karniss László

1937–1942

ének, karének

óraadó, egyházi ének és kántori oklevél

Csákó Gyula

1938–1939

ág. ev. hittan

ev. lelkész

Mausz Rezsõ

1938–1943

magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és

magyar és francia nyelvre kép. okl. középisk. és felsõ

levelezés, ker. ismeretek, testgyakorlás, harm.

ker. isk. r. tanár

testgyakorlás, földrajz
Kovásznay (Mausz) Rezsõ

1938–1949

magyar nyelv és irodalom, francia, ker.

magyar-francia szakos okl. közép- és ker. középisk. r.

ismeretek, ker. levelezés, honvédelmi

tanár, mb. igazgató 1948–1949

ismeretek, mindennapi kérdések, történelem,
földrajz, testgyakorlás
Dr. Simon Emil

1939–1941

magyar, történelem, francia mennyiségtan,

magyar-francia szakos okl. középisk. h. tanár

testgyakorlás
Dr. Bánhegyi József

1939–1942

jogi ismeretek, közgazdasági ismeretek, ker.

A) szakcs. (könyvvitel, kereskedelmi ism.,

számtan, gazd. és jogi ismeretek, magyar ker.

jog, levelezés, közgazdaságtan) kép. okl. felsõ keresk. isk.

levelezés, gyorsírás, gépírás, gyakorló iroda

r. tanár

Asbóth Lajos

1939–1944

ág. Ev. hittan

ág. ev. h. lelkész, hitoktató

Molnár Pál

1939–1949

ref. hittan

ref. lelkész, önálló hitoktató

Tóth Ernõ

1940–1941

földrajz, vegytan, áruismeret, testgyakorlás,

C) szakcs. (földrajz, vagytan, áruismeret) kép. okl. felsõ

ker. ism., fizika, ker. levelezés

keresk. isk. r. tanár

magyar nyelv és irodalom, német nyelv és

magyar-német szakos okl. közép- és gazd. isk. h. tanár,

levelezés, ker. ismeretek, testgyakorlás, harm.

orosz szakos tanár, gépírás és gyorsírás szakos tanár

Dankó István

1940–1942

1948–1975

testgyak, gépírás, gyorsírás, orosz nyelv,
történelem

Dr. Bárány János

Kigyűjtötte: Naár János

1940–1942

egészségtan

óraadó, orvos

Kálfalvy (Kudlicska) Malvin

1940–1957

földrajz, vegytan, gazdaságtan, egészségtan,

földrajz-természetrajz-vagytan szakos okl. középisk.

gyorsírás, gépírás, kémia, áruismeret

tanár

Dobossy Ferenc

1940–1943

földrajz, áruismeret

földrajz-természetrajz szakos okl. középisk. tanár

Dankó Istvánné (Majnik Márta)

1940–1942

gépírás, gyorsírás, levelezés, ker. ismeretek,

gépírás-gyorsírás és történelem szakos okl. középisk.

ker. számtan, könyvvitel, közgazdaságtan,

tanár

Papp Bertalan

1945–1978

mindennapi kérdések, történelem,

1940–1960

magyar nylev és irodalom, német nyelv,

magyar-német szakos okl. középisk. r. tanár, orosz

számtan, egészségtan, mindennapi kérdések,

szakos ált. isk. tanár, igazgatóhelyettes 1959–1960

orosz nyelv, földrajz, történelem
Füg Béla

1941–1942

r.k. hittan

r.k. áldozópap, hitoktató

Böröcz Gyuláné (Jankura Anna)

1941–1943

gyorsírás, gépírás

gyors-, gép- és szépírás oktató

1947–1956
Irányi Dezsõ

1941–1944

történelem, földrajz

történelem-földrajz szakos okl. középisk. r. tanár

Sütõ Józsefné (Zimonyi Vilma)

1941–1969

számtan, politikai számtan, vegytan, ker.

mennyiségtan-természettan szakos okl. közéisk. tanár,

ismeretek, fizika, mennyiségtan, természettan,

B) szakcs. (ker. és pol. számtan, kögazdaságtan, ker.

statisztika, német

ism. kép. okl. ker. középisk. r. tanár, okl. közgazdász

Nagykázméry Gy. Kálmán

1942–1943

gyakorló iroda

óraadó, felsõ ker. érettségi, bankigazgató

Bátonyi Jenõ

1942–1944

könyvvitel

óraadó, okl. közgazdász

Gáthy Gézáné dr. Nocker Janka

1942–1944

magyar nyelv és irodalom, történelem,

óraadó, magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

mindennapi kérdések
1945–1947
Dr. Gerõcz Kálmán

1942–1945

gazdasági és jogi ismeretek, gépírás

óraadó, okl. jogász, ny. jogakadémiai tanár, egyetemi
magántanár

Kigyűjtötte: Naár János

Czékus Tamás

1942–1946

földrajz, ker. ismeretek, vegytan-áruismeret,

földrajz-természetrajz szakos okl. középisk. r. tanár

gazdasági és jogi ismeretek, egészségtan,
honvédelmi ismeretek, mennyiségtan

Oberritter Elvira

1942–1948

gyorsírás, gépírás

h. gépírás és gyorsírás oktató, 1945-tõl r. tanár

Kiss Imre

1942–1948

r.k. hittan

r.k. hitoktató

Kiss Imre

1942–1949

könyvvitel

óraadó, felsõ ker. érettségi, bankigazgató

Dr. Hollóházi Lajosné (Timcsák Edit)

1943–1944

magyar, német, földrajz, ker. ism., ének

magyar-német szakos okl. közép- és ker. középisk. h.
tanár

Dr. Nagy Sándor Béláné (Kovács Ida)

1943–1967

történelem, földrajz, német nyelv, mindennapi

történelem, földrajz és német szakos okl. középisk. r.

kérdések, torna

tanár, magyar, közgazdaságtan és ismeretek szakos
tanár

Gecsei László

1945

Sexty Zoltán
Simonits Sándor Béla

gyorsírás, szépírás

óraadó, gyors-, szépírás oktató

1945–1948

ev. hittan

ev. hitoktató

1945–1969

számtan, könyvvitel, orosz, közgazdaságtan,

ker. számtan, könyvvitel, levelezés, kozgazdasági és

politikai gazdaságtan, ker. ismeretek, gépírás,

jogi ism., statisztika, ker. ism. szakos okl. ker. középisk.

mindennapi kérdések

r. tanár, orosz nyelvi szaktanító, mb. igazgató 1949–
1950,

igazgató 1950–1969
Bors Miklós

1946–1948

történelem

bejáró óraadó, latin, történelem, francia szakos okl.
középisk. tanár

Terényi József

1946–1948

német, énekkar

bejáró óraadó, latin és német szakos okl. középisk. tanár

Dr. Bóna Ervin

1946–1955

számtan, mennyiségtan, földrajz, technológia,

mennyiségtan, kereskedelmi és politikai számtan,

politikai gazdaságtan, egészségtan,

természettan, vegytan-áruismeret, gazd. földrajz szakos

kereskedelmi ism., gépírás, gyorsírás

okl. ker. középisk. tanár

Kigyűjtötte: Naár János

Kurucz Julianna

1946–1972

könyvvitel, közgazdaságtan, jogi ismeretek,

közgazdasági és jogi ismeretek, könyvvitel, levelezés,

ker. ismeretek, levelezés, irodai gyakorlatok,

statisztika, gyorsírás szakos okl. ker. középisk. tanár

üzemi tervgazdasági ism., gépírás
Dr. Reiner Rudolf

Dr. Csajkás Bódogné dr. Schridde Éva

Hargitai István

1947–1950

1947–1970

1948–1949

földrajz, ker. ismeretek, közgazdaságtan,

közgazdasági és jogi ismeretek, gazdasági földrajz,

könyvvitel, levelezés

gyorsírás szakos okl. ker. középisk. tanár

magyar nyelv és irodalom, magyar nyelvtan,

magyar-francia szakos középisk., orosz szakos ált. isk.

francia, gépírás, orosz

tanár

könyvvitel, ker. levelezés, jog, közgazdaságtan

könyvvitel, ker. levelezés, jog és közgazdaságtan
szakos ker. középisk. tanár

Robinson Gyula

1950–1951

testnevelés

testnevelés szakos okl. tanár

Zsoldos Klára

1950–1953

magyar nyelv és irodalom, német nyelv,

magyar-német szakos okl. középisk. tanár

történelem, politikai gazdaságtan, orosz
Dr. Takács Imre

Dr. Udvardi Lakos János

Péntek István

1950–1953

1950–1955

1950–1979

számvitel, jogi ism., gyorsírás, politikai

számvitel-politikai gazdaságtan-jog-gyorsírás szakos

gazdaságtan

okl. középisk. tanár

üzemi tervgazdasági ism., számvitel, jogi ism.,

közgazdasági és jogi ism., könyvvitel, statisztika, ker.

gyorsírás, gépírás, ker. levelezés

levelezés, szakos okl. ker. középisk. r. tanár

kémia, technológia, áruismeret,

kémia-biológia-mezõgazdaságtan szakos középisk.

mezõgazdaságtan,

tanár, igazgatóhelyettes 1961–1978

Orehovszky György

1951–1953

testnevelés, egészségtan

óraadó, testnevelés szakos okl. középisk. tanár

Konecsny Erikné (Kemenczky Erzsébet)

1951–1961

testnevelés

testnevelés szakos középisk. tanár, dipl. tánctanítónõ

Bartha István

1952–1960

történelem, politikai gazdaságtan,

történelem szakos középisk. tanár

alkotmánytan
Balogh Mihály

1952–1967

statisztika, számvitel, politikai gazdaságtan,

okl. közgazda, számvitel-statisztika szakos középisk.

tervezés, vállalati gazdaságtan

tanár

Molnár Lajos

1953–1955

testnevelés, politikai gazdaságtan

testnelés szakos ált. isk. tanár

Jászay Miklósné dr. Kocsis Margit

1953–1958

könyvvitel, jogi ism., közgazdasági ism.,

könyvvitel, jog, levelezés, közgazdasági ism., gyorsírás,

tervezés, gyorsírás, levelezés

tervezés szakos okl. gazdasági szaktanár,

1958–1966

Kigyűjtötte: Naár János

1958-tól a leány diákotthon igazgatója, óraadó
Bagi József

1955–1971

matematika, fizika

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

1971–1974
Helmeczi (Hornyik) Ottó

1955–1957

testnevelés

testnevelés szakos középisk. tanár

Farkas János

1955–1961

gazdasági ism., politikai gazdaságtan,

politikai gazdaságtan szakos középisk. tanár,

üzemgazdasági ism., honvédelmi ism.
igazgatóhelyettes 1960–1961, 1978–1979

1974–1989
Varkoly András

1956

számvitel, tervezés, statisztika, politikai

okl. közgazdász pénzügy szak

gazdaságtan
Hidasi Károly

1956–1958

matematika, fizika

matemaika-fizika szakos középisk. tanár

Csendes László

1957–1960

könyvvitel, tervezés

okl. közgazdász pénzügy-költségvetési szak

Fõnyedi Károly

1957–1982

testnevelés

testnevelés szakos középisk. tanár

Mátray László

1959

magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

magyar-német-olasz szakos középisk. tanár, orosz sz.
ált. isk. tanár

Halász Gyula

1959–1982

történelem, politikai gazdaságtan, gazdasági

történelem-filozófia szakos okl. középisk. tanár

alapismeretek
Boros Barnabásné (Horváth Piroska)

1960–1970

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Ureczky Csaba Sándor

1961–1962

testnevelés, egészségtan

testnevelés szakos ált. isk. tanár

Takács Imre

1961–1971

könyvvitel, politikai gazdaságtan, vállalati

okl. közgazdász belkereskedelmi szak, „A” szakos

gazdaságtan, szervezés és tervezés, tervezés,

közgazdász-tanár

szakmai gyakorlatok
Csehi Ferenc

1961–1963

énekkarvezetés

okl. zeneiskolai tanár szolfézs, kórusvezetés és fagott
szakon

Nagy Attiláné (Kõszeghy Éva)

1962–1967

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom szakos okl. középisk. tanár,
könyvtáros

Boros Barnabás

1962–1967

Kémia

óraadó, biológia-kémia szakos okl. középisk. tanár,
szakfelügyelõ

Kigyűjtötte: Naár János

Olajos Pálné (Dolinai Erzsébet)

1963–1985

gépírás, gyorsírás, levelezés, irodai ism.

gépírás és gyorsírás szakos tanár

Dr. Süle Dániel

1964–1966

könyvvitel, vállalati gazdaságtan, jog, tervezés

okl. jogász, ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsga,
mérlegképes könyvelõ

Koleszár Erzsébet

1965–1970

politikai gazdaságtan, földrajz

politikai gazdaságtan és földrajz szakos középisk. tanár

Olcsvári Csabáné (Szászfai Anna)

1967–1971

könyvvitel, statisztika

„B” (könyvvitel, statisztika) szakos okl. közgazdásztanár

Dobó József

1968–1975

Fizika

óraadó, fizika szakos okl. középisk. tanár

Tóth Endréné (Kovács Magdolna)

1969–1971

földrajz, politikai gazdaságtan

gazdasági földrajz és politikai gazdaságtan szakos okl.
középisk tanár

Szabó Elek

Répási Erzsébet

1969–1979

1970–2011

földrajz, világnézetünk alapjai,

földrajz-földtan szakos középiskolai tanár, igazgató

termeléstechnológia

1969–1979

magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv,

magyar-orosz, filozófia és német szakos okl. középisk.

társadalomismeret, német nyelv

tanár

Gombos Anna Mária (Anikó)

1970–1974

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Suták Zoltánné

1970–1999

matematika, fizika, gazdasági számítások,

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

ügyviteltechnika
(Vieszt Zsuzsanna)
Dr. Szilágyi Sándorné (Bodókõi Gabriella)

Brandhuber János

1971–2009

1971–

matematika, fizika, ügyviteltechnika, angol

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár, angol

nyelv, gazdasági számítások

nyelvtanár, nevelési igazgató-helyettes 1984–2009

üzemgazdaságtan, politikai gazdaságtan,

politikai gazdaságtan - tervezés szakos okl. közgazdász-

tervezés, szakmai gyakorlatok, statisztika,

tanár, szakvizsgázott ped., igazgatóhelyettes 1980–

ügyvitel- és számítástechnika,

1990, igazgató 1990-2011

közgazdaságtan, jogi alapism., igazgatási ism.,
társadalmi ism.
Vajda Antal

1972–1975

matematika

óraadó, matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

Csatlósné Mester Erzsébet

1972–2009

könyvvitel (ipari,

„B” szakos okl. közgazdász-tanár

mezõgazdasági), könyvvezetés és
beszámolókészítés, kontrolling, statisztika

Kigyűjtötte: Naár János

(általános, ipari, mezõgazdasági, üzleti),
statisztika alkalmazása, gazdasági elemzés,
tervezés, üzemgazdasági ism., gazdasági
alapism., jogi ism., üzleti gazdaságtan,
marketing, üzleti kommunikáció,
viselkedéskultúra
Vaszily Mária

1972–2010

matematika, fizika, gazdasági számítások,

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

ügyviteltechnika
Komárominé Szabó Katalin

1974–1977

magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

magyar-orosz szakos ált. isk. tanár

Kovács Erika

1974–1977

gépírás, gyorsírás, levelezési ism.

gépírás és gyorsírás szakoktató

Dr. Halász István

1976–1982

igazgatási ismeretek

óraadó, okl. jogász

Szûcsné Dankó Márta

1977–2009

gépírás, gyorsírás, levelezési ismeretek,

gépírás, gyorsírás és magyar szakos tanár

magyar nyelvtan, német nyelvû gépírás,
információkezelés, viselkedéskultúra,
kommunikáció, titkári ism., ügyviteli ism.

Naár János

1977–

könyvvitel, statisztika, ügyvitel- és

okl. üzemgazdász,

számítástechnika, ügyvitelszervezés,
üzemgazdasági ism., szervezés, elemzés,

okl. közgazdász, információelméleti és

ellenõrzés, gazdálkodási alapismeretek,
pénzügyek alapjai, vállalkozások pénzügyi

-feldolgozási szakos okl. középisk. tanár, szakvizsgázott

alapjai, vállalkozások finanszírozása, üzleti

ped., 1992-tõl szakmai igazgatóhelyettes

finanszírozás, banktan, pénz- és tõkepiacok,
nemzetközi fizetések, biztosítás, pénzügyi
számvitel

Kigyűjtötte: Naár János

Tóth Jánosné (Takács Katalin)

1978–2012

magyar nyelv és irodalom, gépírás,

magyar- gyors- és gépírás szakos ált. isk. tanár

információkezelés, gyorsírás, levelezés,
kommunikáció, ügyvitel, idegen nyelvû
(angol, német) gépírás, jegyzõkönyvvezetés
Szolnoki László

1978–1980

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Janics Judit

1979–1982

gépírás, gyorsírás, levelezés

gépírás, gyorsírás és magyar szakos középisk. tanár

Nádasi Bálint

1979–1982

könyvvitel, statisztika, ügyviteltechnika,

okl. üzemgazdász

ügyvitel- és számítástechnika, üzemgazdasági
ism.
Sarkadi Antal

1979–1990

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár,

igazgató 1979–1990
Mezei Erika

1980–1981

gazdasági és jogi ismeretek, ügyviteltechnika,

okl. közgazda

statisztika, üzemgazdasági ism.
Kispál Józsefné

1980–1981

orosz nyelv

óraadó, orosz-történelem szakos okl. középisk. tanár

Rilyák József

1980–2000

könyvvitel

óraadó, okl. közgazdász

Dr. Esztergomi Zoltán

1981–1982

földrajz

óraadó, földrajz szakos okl. középisk. tanár

Darvas László

1981–1983

statisztika, ügyviteltechnika, üzemgazdaságtan

okl. közgazdász

Sándorné Kozma Klára

1981–1983

kémia, biológia, termeléstechnika

óraadó, kémia-biológia szakos okl. középisk. tanár

1990–1992

1998–1999
Barta Erika

1981–1983

történelem

óraadó, földrajz-történelem szakos középisk. tanár

Sándor Katalin

1981–1987

történelem, magyar nyelv és irodalom

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Karászi Zoltánné

1981–1987

földrajz

óraadó, földrajz szakos okl. középisk. tanár

Kigyűjtötte: Naár János

Dr. Hegedûs Lászlóné (Zóni Mária)

1982–

magyar nyelv és irodalom, gyorsírás, gépírás,

magyar - gyors- és gépírás szakos általános iskolai

információkezelés, német nyelvû gépírás,

tanár,

kommunikáció, viselkedéskultúra, titkári
ismeretek, levelezés, magyar helyesírás,

magyar nyelv és irodalom szakos okl. bölcsész és

ügyviteli ismeretek

középisk. tanár

Szajkó János

1982–1984

könyvvitel

óraadó, okl. közgazda, szakközgazdász

Dr. Szigethy Balázsné

1982–1991

igazgatási ismeretek

óraadó, okl. jogász

Szajkóné Dudás Irén

1982–1994

orosz, történelem

történelem-orosz szakos ált. isk. tanár,
történelem szakos okl. középisk. tanár

Szabó Jánosné (Fülöp Katalin)

1982–2004

magyar nyelv és irodalom, történelem,

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

társadalomismeret
Zombory György

1982–2004

testnevelés, biológia

testnevelés szakos okl. középisk. tanár, biológia szakos
okl. középisk. tanár

Istenes Judit

1983–1984

Kémia

óraadó, kémia szakos okl. középisk. tanár

Sipos Zoltán

1983–1984

testnevelés

óraadó, testnevelés szakos okl. középisk. tanár

Kocsán Ilona

1983–1985

könyvvitel, statisztika, gazdasági és jogi ism.,

okl. közgazdász, információelméleti és –feldolgozási

ügyviteltechnika, üzemgazdasági ism.

szakos okl. középisk. tanár

gépírás, gyorsírás

óraadó, gépírás és gyorsírás szakoktató

magyar nyelv és irodalom, anyanyelvi

magyar- gyors- és gépírás szakos ált. isk. tanár, magyar

beszédkultúra, magyar helyesírás, gyorsírás,

nyelv és irodalom szakos okl. bölcsész és középisk.

gépírás, információkezelés, levelezés, titkári

tanár

Sarlósi Tiborné (Stumpf Erzsébet)
Gecse Istvánné (Szerdi Éva)

1983–1987
1984–

ismeretek, angol nyelvû gépírás,
kommunikáció, viselkedéskultúra
Kiss László

1984–

matematika, kémia, termeléstechnológia,

matematika-kémia szakos okl. középisk. tanár,

ügyviteltechnika, számítástechnika,

számítástechnika szakos okl. középisk. tanár,

informatika számítógép-programozás,

szakvizsgázott pedagógus

adatbázis-kezelés

Kigyűjtötte: Naár János

Stumpf Lászlóné

1984–2004

(Kacsó Ilona Zsuzsanna)
Rozgonyi Dezsõ
Csaba Csilla

gépírás, gyorsírás, levelezés, magyar nyelvtan,

tanító, gépírás és gyorsírás szakoktató,

igazgatási ismeretek, viselkedéskultúra,

igazgatásszervezõ

kommunikáció
1985–1987
1986–

matematika, fizika

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

testnevelés

okl. középisk. testnevelõ tanár

Pákozdi István

1986–1987

ügyviteltechnika, üzemgazdasági ism.

óraadó, okl. közgazdász

Dr. Éliási Sándor

1986–1988

ügyvitel- és számítástechnika

óraadó, okl. közgazda, okl. szakközgazdász

Csátiné Kovács Judit

1986–1988

gépírás, gyorsírás, levelezés, magyar nyelvtan

magyar, gépírás és gyorsírás szakos ált. isk. tanár

Palásti Józsefné (Váradi Ilona)

1986–1995

magyar nyelv és irodalom

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Péceli Pálné (Szabó Mária)

1987–2011

matematika, fizika

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Boross Sándor

1987–

orosz nyelv, történelem, német nyelv,

orosz-történelem szakos általános iskola tanár,

társadalomismeret

történelem szakos okl. középisk. tanár, német szakos
nyelvtanár, szakvizsgázott ped.

Kecskés Mária

1987–

könyvtáros, irodalom, magyar nyelv

magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros,
magyar nyelv és irodalom szakos okl. bölcsész és
középisk. tanár

Hudák Magdolna

1987–1988

ügyviteltechnika, gazdasági ism.

óraadó, okl. üzemgazdász

Daragó Ferenc

1987–1988

földrajz

óraadó, biológia-földrajz szakos okl. középisk. tanár

Nagy Lászlóné (Nagy Marianna)

1987–2000

gépírás, gyorsírás, levelezés, magyar nyelvtan

magyar, gépírás és gyorsírás szakos ált. isk. tanár

elméleti gazdaságtan (mikro és

üzemgazdász, közgazdász,

Bihari Sándorné (Szemkó Erzsébet)

1988–

makroökonómia), gazdasági
környezetünk, statisztika,
minõségirányítási ismeretek és gyakorlatok,
marketing, tanirodai gyakorlatok, gazdasági és
jogi alapismeretek, vállalkozásgazdálkodási
ismeretek, vállalatgazdaságtan,
üzemgazdaságtani ismeretek, tervezés,
politikai gazdaságtan, könyvvitel, viselkedés-

Kigyűjtötte: Naár János

okl. közgazdász-tanár, szakvizsgázott pedagógus

kultúra, kommunikáció, PR és
rendezvényszervezés, protokoll, üzleti tervezés
Zsitkó Éva (Koroknai Éva)

1988–

földrajz, történelem, politikai gazdaságtan

történelem-földrajz szakos okl. középisk.
tanár, szakvizsgázott ped.

Sarkadi Antalné (Bíró Katalin)

1988–1990

kémia

óraadó, biológia-kémia szakos okl. középisk. tanár

Zércziné Bodnár Zsuzsa

1988–1991

számítástechnikai alapismeretek, számítógép

számítástechnika szakos tanár

programozás
Fehér Angéla
Szaláncziné Tamás Ilona

1989–1990
1989–

énekkar vezetése

óraadó, zeneiskolai tanár

gazdasági ism., könyvvitel, statisztika,

okl. közgazdász, okl. közgazdász tanár, szakvizsgázott

üzemgazdasági- és ügyvitelszervezési ism.,

ped.

vállalkozási ism., tanirodai gyakorlatok,
könyvvezetés és beszámoló készítés,
gazdasági környezetünk, üzleti gazdaságtan,
viselkedéskultúra, protokoll, kommunikáció,
számítástechnika és adatfeldolgozási ism.,
vállalati gazdaságtan és menedzsment
alapjai, üzleti tervezés,
pénzforgalmi nyilvántartási ism. számvitel alapjai,
pénzügyi számvitel, vezetõi
számvitel, munkaerõ-gazdálkodási és tb ism.
Dr. Eperjesi Teréz

1989–1991

igazgatási ismeretek

óraadó, okl. jogász

Horváth Judit

1989–1994

matematika, fizika

matematika-fizikai szakos okl. középisk. tanár

Csidei Péter

1989–2000

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar-történelem szakos okl. középisk. tanár

Gonda György

1989–2001

politikai gazdaságtan, közgazdaságtan

óraadó, okl. közgazdász

Kurucz Andrea

1989–2001

gépírás, gyorsírás, levelezés, irodai ismeretek

magyar, gép- és gyorsírás szakos ált. isk. tanár

informatika, programozás, adatbázis-kezelés,

üzemgazdász, informatika szakos okl. középisk. tanár,

szoftver üzemeltetõi ismeretek,

szakvizsgázott pedagógus

Matiszné Hankó Ilona

1990–

számítástechnika, pénzügyi informatika,
informatikai szakismeretek alk., gazdasági

Kigyűjtötte: Naár János

ism., ügyviteltechnika, üzemgazdasági ism.,
vállalkozási ism., tervezés, statisztika,
munkaügyi ism., vállalati gazdaságtan alapjai,
menedzsment alapjai, emberi erõforrás
menedzsment
Juhászné Ungvári Magolna

1990–1991

angol nyelv

óraadó, angol nyelvtanár

angol nyelv, üzleti angol nyelv

általános iskolai tanító, angol szakos nyelvtanár

1997–1999
Váraljainé Csorba Mária Éva

1991–2011

Balogh Tibor

1991–1992

számítógép-programozás

óraadó, programozó matematikus

Homonnayné Dr. Jób Klára

1991–2002

igazgatási ismeretek

óraadó, magyar-történelem-közmûvelõdés szakos okl.
középisk. tanár, államigazgatási szakvizsga

Zsitkó Sándor

1992–

számítástechnika és programozás,

vállalatgazdasági üzemmérnök, informatika szakos okl.

informatika, ügyvitel- és

középisk. tanár, szakvizsgázott pedagógus

rendszertechnika, programozás és
rendszertechnika, adatbázis-kezelés
Tóthné Barla Ibolya

1993–1994

gazdasági ism., üzemgazdasági ism.,

óraadó, okl. üzemgazdász

ügyviteltechnika
Duncan Boylson Rotch

1993–1995

angol nyelv, angol társalgás

amerikai vendégoktató, bachelor oklevél

Zsindely Zsolt

1993–1999

számítástechnika, programozás és rendszer-

számítástechnika szakos okl. középisk. tanár

technika, adatbázis-kezelés
Szabó Istvánné (Sipos Lenke)
Szemánné Majoros Anikó Zsuzsanna

1994–1995
1995–

német nyelv

óraadó, német nyelvtanár

matematika, fizika, gazdasági számítások és

matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár,

statisztikai módszerek

szakvizsgázott ped., pedagógiai értékelés és mérés okl.
tanár, nevelési igazgató-helyettes 2009-tõl

Bíró Éva

1995–2012

angol nyelv, angol üzleti nyelv, ének

általános iskolai tanító,

angol szakos nyelvtanár

Kigyűjtötte: Naár János

Búzás László

1995–

kémia, fizika, társadalomismeret,

kémia-filozófia szakos okl. középisk. tanár,

hardvertechnika gyakorlat, anyag- és
eszközismeret

fizika szakos okl. középisk. tanár,

szakvizsgázott ped.
Meagan Lee Wakefield

1995–1996

angol nyelv, angol társalgás

amerikai vendégoktató, bachelor oklevél

Aimee Teslaw

1996–1997

angol nyelv, angol társalgás

amerikai vendégoktató, bachelor oklevél

Székelyné Kaszárda Éva

1997–1998

gazdasági jog

óraadó, okl. üzemgazdász

angol nyelv, üzleti angol, számítástechnikai

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

Kováts Imre Gyõzõ

1997–2011

angol nyelv
angol szakos nyelvtanár, angol nyelv és irodalom
szakos okl. középisk. tanár
Pandák Katalin

1997–

könyvvitel, számvitel, gazdasági alapism.,

okl. közgazdász, gazdálkodási szakos okl. közgazdász

számítástechnikai ism., statisztika, üzleti

tanár

gazdaság-tan, szervezési ism., vállalkozási
ism., taniroda, munkarõ-gazdálkodás,
viselkedéskultúra
Battáné Bodnár Klára

1997–2007

német nyelv

magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelv-tanár,
német szakos okl. középisk. tanár

Marcziné Szappanos Judit

1998–1999

angol nyelv

óraadó, angol nyelvtanár

Váradi Lajosné

1998–1999

gazdasági jog, számvitel

óraadó, okl. közgazdász

Kopcsik Judit

1998–2002

igazgatási ismeretek

óraadó, igazgatásszervezõ

könyvvitel, statisztika, tervezés, vállalkozási

közgazdász, informatika szakos okl. középisk. tanár,

ism,, gazdasági ism., marketing,

szakvizsgázott pedagógus

Császiné Busa Krisztina

1999–

számítástechnika gyak. alkalmazása,
gazdasági jog, üzleti gazdaságtan,
taniroda, alkalmazott számítás-technika,
pénzforgalmi nyilvántartási ism., ügyviteli és
ügykezelési ism., informatika, számítógép-
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kezelés, ügyvitel- technikai ism., gazdasági
környezetünk, számítástechnika, számítógép
programozás, adatbázis-kezelés, gazdasági
informatika alapjai, prezentáció és íráskészség
fejlesztés
Lukács Tamás

1999–

informatika, alkalmazott számítástechnika,

általános iskolai tanító (informatika mûveltségi terület)

mûszaki pályák világa, számítógépprogramozás
Horváth Lajos

1999–2000

matematika

óraadó, matematika-fizika szakos okl. középisk. tanár

Szalontai Miklós

1999–2001

ügyvitelszervezés

óraadó, latin-történelem szakos okl. középisk. tanár,
mérlegképes könyvelõ

Kiss Annamária

1999–2001

statisztika, gazdasági jog

óraadó, egészségügyi ügyvitelszervezõ

Körmöndi Zoltán

1999–2001

Angol nyelv

óraadó, angol nyelvtanár

Pozsa Józsefné (Tóth Emese)

1999–2003

biológia

óraadó, biológia-kémia szakos okl. középisk. tanár

Németh Dezsõné (Takács Irén)

2000–2002

gazdasági és jogi ism., statisztika, szervezés

okl. közgazdász

Sebes Péter

2000–2006

történelem

óraadó, történelem szakos okl. középisk. tanár, igazgató
2011-

2011–
Lukácsné Halász Gabriella
Fischinger Lászlóné (Porubszki Gabriella
Erika)

2000–2007
2001–2012

informatika, alkalmazott számítástechnika

általános iskolai tanító (informatika mûveltségi terület)

gazdasági környezetünk, viselkedéskultúra,

üzemgazda, gazdasági szaktanár, okl. közgazdász, okl.

üzleti gazdaságtan, üzleti kommunikáció,

közgazdász-tanár

szervezés, közgazdasági
alapismeretek, elemzés-ellenõrzés, adózás és
vámismeret, számítás-technikai és
adatfeldolgozási ism., munkaerõgazdálkodási ism., üzleti tervezés, gazdasági
jog
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Siposné Nagy Szilvia

2001–

angol nyelv, szakmai angol

angol nyelvtanár

Szederné Tóth Zsuzsa

2001–2002

ének

óraadó, ének-zene és matematika szakos tanár

Fodor József

2001–2002

anyag-megmunkálási gyakorlatok

óraadó, technika szakos ált. isk. tanár

Kukó Anita

2001–2008

angol nyelv, gazdasági és jogi ismeretek

angol nyelvtanár, okl. közgazdász

Tóth Zsigmond

2002–2004

mûszaki ábrázolás alapjai

óraadó, okl. villamosmérnök, okl. mérnök-tanár

informatika, mûszaki ábrázolás és képfeldolg.

tanító, informatika szakos okl. középisk. tanár

Rásáné György Éva

2002–

alapjai, kép- és hangfeldolgozás, multimédiás
alkalmazások
Dr. Csapó Csaba

2002–2011

jogi ismeretek, gazdasági jog

óraadó, okl. jogász

Demján Ferenc

2003–2011

ének

óraadó, ének-történelem szakos tanár

angol nyelv

angol nyelvtanár

matematika, testnevelés

matematika-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos

Bajzáth Beáta Ildikó
Suhaj László

2003–2007
2004–

okl. középisk. tanár, matematika szakos okl. középisk.
tanár
Szabóné Hornyák Emõke

2004–

biológia, rajz

tanító, biológia szakos ált. isk. tanár, egészségtan
szakos okl. középisk. tanár

Varga Ferencné (Ebergényi Edit)

2004–2005

rajz

óraadó, rajz szakos ált. isk. tanár

Tamás Marianna

2004–2005

német nyelv

óraadó, német nyelvtanár

Nyíri László

2004–2006

mûszaki ábrázolás

óraadó, okl. mérnök

Dr. Kazsimérszki Lívia

2004–2006

igazgatási ismeretek, jogi ismeretek

óraadó, okl. jogász

Porempovics József

2004–2007

hardvertechnikai gyakorlatok,

óraadó, okl. automatizálási mérnök - mérnöktanár

rendszertechnika
Kosárkó László

2005–

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar nyelv és irodalom szakos okl. bölcsész és
középisk. tanár, történelem szakos okl. bölcsész és
középisk. tanár, doktorandusz hallg.

Tímárné Sánta Erzsébet
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2005–2007

földrajz

óraadó, földrajz szakos okl. középisk. tanár

Erdei János

2006–2007

igazgatási ismeretek,

óraadó, igazgatásszervezõ

jogi alapismeretek, gazdasági jog

Lendák Lajos

Pongó Barbara

2006–

2007–

történelem, társadalom ismeret és etika,

általános iskolai tanító (informatika mûveltségi terület),

mûszaki ábrázolás és képfeldolgozás, anyag-

történelem szakos tanár, történelem szakos okl. bölcsész

és eszközismeret

és középisk. tanár

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, üzleti

angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és

angol nyelv, kommunikáció

irodalom szakos okl. bölcsész és középisk. tanár, okl.
angoltanár

Czikó Brigitta

2007–2008

matematika

informatika-matematika tanár szakos végzõs egyetemi
hallgató

Bihari Sándor

2007–2009

gazdasági környezetünk, marketing,

óraadó, okl. mg-i gépész üzemmérnök

közgazdasági alapism., minõségirányítási ism.
Szûcs Zita

2008–2009

angol nyelv

angol szakos nyelvtanár

Frankó Andrásné (Szabó Ágnes)

2008–2009

matematika

óraadó, matematika-ábrázoló geometria szakos okl.
középisk. tanár

Kababik Edina

2008–2009

matematika

óraadó, matematika-testnevelés szakos okl. középisk.
tanár

Lukácsné Kõhalmi Viktória
Fábrikné Király Klára

2008–2009
2009–

német nyelv

óraadó, nemzetiségi német tanító

matematika, informatika, fizika, anyag és

pénzügyi, adó-, illeték-, vámszakértõ, számítástechnika

eszközismeret

szakos tanár, matematika-technika szakos ált. isk. tanár,
matematika szokos okl. középisk. tanár, szakvizsgázott
ped.

Pala Istvánné (Vaszlavik Tímea)

2009–

matematika

matematika szakos okl. középisk. tanár

Rácz Réka Edina

2009–

irodai ügyvitel, titkári ismeretek,

ügyvitel-számítástechnika szakos tanár

kommunikáció, rendezvényszervezés,
viselkedéskultúra
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Gubala Róbert atya

2011–

rk. hittan

rk. esperes-plébános

Bukovenszky Zoltán atya

2011–2012

rk. hittan

rk. káplán

Schirling Zsuzsanna

2011–

rk. hittan

rk. hittanár

Damjanovics József atya

2011–

gk. hittan

gk. parókus, fõesperes

Vincze Marianna

2011–

ref. hittan

ref. lelkész

Demján Szabolcs

2011–2012

földrajz

óraadó, földrajz szakos okl. középisk. tanár

Lévai Jolán

2011–2012

ének-zene, énekkar

óraadó, ének-szolfézs szakos tanár, kántor

Petercsák Lórántné

2011–

angol nyelv, informatika

angol-informatika szakos tanár

Stumpf Ákos

2011–

angol nyelv, bevezetés az üzleti angol nyelvbe,

angol szakos okl. középisk. tanár

informatikai alapismeretek (szakmai angol
nyelv)
Palicz Istvánné

2011–

üzleti etika, készség és személyiségfejlesztés

óraadó, pszichológus

Dr. Hutkai Mária

2011–2012

gazdasági jog és közigazgatástan alapjai

óraadó, okl. jogász

Tóth Ferenc

2011–2012

digitális áramkörök

óraadó, villamosmérnök

Polányi Gergely

2011–

testnevelés

óraadó, testnevelés szakos tanár

Soltész Vincze Tünde

2011–

szervezési gyakorlatok

óraadó, gazdasági mérnök

Andrási Zoltán atya

2012–

rk. hittan

rk. káplán

Bocsor Zoltán

2012–

operációs rendszerek és hálózati ismeretek,

óraadó

projektmenedzsment
Dr. Cselei Andrea

2012–

gazdasági jog és közigazgatástan alapjai

óraadó, okl. jogász

Hörcsigné Balla Beatrix

2012–

ének-zene, énekkar

ének-szolfézs szakos tanár

Mátyás György

2012–

digitális áramkörök, internetes

óraadó

alkalmazásfejlesztés, programozás gyakorlat
ifj. Naár János

2012–

informatika, számítástechnikai gyakorlatok

óraadó, okl. informatikus könyvtáros (MSc), okl.
informatikatanár (MSc), pedagógiai mérés és értékelés
okleveles tanára (MSc)
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Soltész János Tamásné

2012–

kémia, matematika

kémia-matematika szakos okl. középisk. tanár

Ruzsinszki Beáta

2012–

angol nyelv, bevezetés az üzleti angol

angol-történelem szakos okl. középisk. tanár

nyelvbe, történelem
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