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Bajnoczki János
főiskola 

egyetem

okleveles villamos üzemmérnök és műszaki tanár 

okleveles számítástechnika szakos tanár

Baladinczné Török Zsuzsánna egyetem okleveles szervező vegyészmérnök

Bánságiné Gucky Beáta
egyetem, 

OKJ-s szakképesítés
okleveles mérnök, számítógép rendszerprogramozó

Barsi Krisztina főiskola német szakos nyelvtanár

Barsiné Koch Gyöngyi főiskola
műszaki szakoktató,

munkavédelmi szakember

Bednárik Judit Ibolya egyetem
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár

Bognár Zoltán egyetem okleveles mérnöktanár (közlekedésmérnök)

Bodó Sándor mesterlevél villanyszerelő mester

Borvendég Mátyás főiskola okleveles gyártástechnológus üzemmérnök

dr.Családi Ferencné főiskola okleveles orosz-angol szakos általános iskolai tanár

Csáti László Károly egyetem
okleveles történelem szakos bölcsész 

okleveles középoiskolai tanár

Deák Istvánné
főiskola 

egyetem

testnevelés szakos általános iskolai tanár 

okleveles matematika szakos tanár

Eipl Ferenc

főiskola, 

szakközépiskola, 

szakképző 

megújuló energiaforrás energetikus, központi fűtésszerelő 

és hegesztő

Essősy László

egyetem

főiskola

főiskola

okleveles informatika szakos tanár

műszaki informatika szakos mérnöktanár

informatikus mérnök

Fenyvesiné Török Zsuzsanna főiskola fizika-matematika szakos tanár

Ferencsik Andrea Ágnes egyetem okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár

Fodor Balázs Csaba egyetem
okleveles magyartanár és okleveles filozófiatanár 

(mesterfokozat)

Fojt Éva
OKJ-s szakképesítés

főiskola

kézápoló és műkörömépítő

műszaki szakoktató - fodrász és kozmetikai szakirány, 

mérnök-tanár

 - 1 -



TSZC BLÁTHY OTTÓ

SZAKGIMNÁZIUMA,

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

ÉS KOLLÉGIUMA

NEVELŐTESTÜLET

NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKKÉPZETTSÉG

Fortágh László egyetem okleveles gépészmérnök

Gál Zsolt Csaba főiskola műszaki szakoktató

Gere Zoltán Sándor főiskola üzemmérnök vegyipari gépészeti szakon

Harsai Tamás egyetem okleveles törénelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

Horváth István egyetem
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)

közoktatás vezető

Imre László főiskola
közrendvédelmi tiszt

önvédelem-közelharc kiképző

Jankyné Nagy Ágnes egyetem okleveles magyar-angol szakos középiskolai tanár

Kissné Petermann Andrea
főiskola 

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár

okleveles magyar szakos középiskolai tanár

Kolozsi Krisztina főiskola biológia és testnevelés szakos tanár

Kovács Zsuzsanna
egyetem

főiskola

okleveles gazdasági agrármérnök mérnök-tanár

szakreferens logisztikai és szállítmányozási menedzser 

szakirányú továbbképzési szak

Kun Szilvia egyetem

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár

okleveles történelemtanár (mesterfokozat)

Ladányi Attila főiskola villamosmérnök

Lakatos Éva főiskola német nyelvű szakfordító és angol nyelvű levelező

Lantai Győző Bálint főiskola okleveles üzemmérnök

Lévainé Raffai Hajnalka egyetem
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

köziskolai tanár

Martina József Simon főiskola okleveles üzemmérnök

Mosonyi Mária Erzsébet
főiskola 

egyetem

okleveles oligofrenpedagógiai szakos tanár

okleveles pszihológus

Nagy Bálint főiskola közrendvédelmi tiszt
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Nagy Edina főiskola
mérnöktanár és gépészmérnök (autógépész szakirány), 

közoktatás vezető

Nagy Mária Terézia egyetem

okleveles történelem szakos tanár

közoktatási vezető

társadalom és állampolgári ismeret szakos tanár

Nagy Marianna főiskola matematika szakos tanár

Nagyné Czifra Hajnalka egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár

közoktatási vezető

Németh Ferenc főiskola általános gépész üzemmérnök

dr.Oláh Tibor László egyetem állam- és jogtudományi doktor

Pájkáné Czárt Hajnalka főiskola
matematikus (alapfokozat)

környezettan tanári szakképesítés

Patakyné Berendi Mária főiskola
német nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikáció 

szakos bölcsész / PR specializáció

Pató István Imre főiskola vámigazgatási tiszt

Petrity András Róbert főiskola ménök-informatikus

Révész József
főiskola 

egyetem

okleveles műszaki szakoktató

okleveles gépészmérnök

Schäffer Péter
főiskola 

egyetem

testnevelés szakos tanár (gyógytestnevelés)

okleveles testnevelő tanár

Schulman Katalin egyetem
okleveles földrajz szakos tanár, 

okleveles történelemtanár

Suszter László egyetem okleveles testnevelő tanár

Szabó Csaba Árpád egyetem okleveles testnevelő tanár

Szabó-Turóczi Enikő egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészésé és tánarnak

Szabó András főiskola okleveles üzemmérnök

Szabó Béla Gábor egyetem okleveles villamos mérnök tanár
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Torma László főiskola közrendvédelmi tiszt

Tóth Gergely Áron
főiskola 

egyetem

matematika, történelem és számítástechnika szakos 

tanár, okleveles matematika szakos tanár

Tóth Gyula egyetem okleveles gépészmérnök

Tóth László főiskola okleveles általános gépész üzemmérnök

Tóth-Lőrincz Zoltán egyetem okleveles gépészmérnök

Urbán Ferenc főiskola okleveles pénzügyi üzemgazdász

Végh Rudolf főiskola számítástechnika és technika szakos tanár

Vékony Erika egyetem
okleveles magyar nyelv és irodalom - angol nyelv és 

irodalom szakos tanár

Végvári István egyetem okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Vislóczki János főiskola
okleveles harckocsizó tiszt és harcjármű üzemeltető 

üzemmérnök rendőrszervező /tiszt/

Vörös Adrienn főiskola
kommunikáció szakos bölcsész és angol nyelv- és irodalom 

szakos tanár

Zsótér Balázs főiskola testnevelő 
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