Pedagógus neve

Végzettség, szakképzettség

Tanított tantárgy

Osztályfönök

Adorján Marianna

egyetem, magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész, és középiskolai
tanár, szakvizsgázott pedagógus
drámapedagógia szakterületen

magyar nyelvtan és
irodalom

igen

Albert Tünde Viola

angol nyelv és irodalom tanár

angol idegen nyelv

Baán József

főiskola, műszaki szakoktató
gépészeti, szakirányon
számítástechnikai
szoftverüzemeltető, gépipari
számítástechnikai technikus

közlekedési szakmai
elmélet és gyakorlat

Bán Benedek

egyetem, földrajz szakos tanár,
történelem szakos tanár,

földrajz, történelem

Balogh Ildikó

egyetem, okleveles informatika
szakos tanár, okleveles kémia
szakos tanár

informatika

Bánné Kiss Gabriella
(tartósan távol)

egyetem közlekedésmérnök

közlekedési szakmai
elmélet

Benedek Ferenc Dávid

egyetem, testnevelő tanár edző

testnevelés és sportelméleti
tárgyak

Biczó Anikó

egyetem matematika szakos tanár,
programozó matematikus,
programtervező matematikus

matematika

Bokros Balázs

egyetem, történelem szakos
bölcsész és tanár, szakvizsgázott
pedagógus, digitális
médiakommunikáció

történelem

Bulkai Lajos

egyetem kémia- és környezettan
középisk.tanár, biológia szakos
tanár

biológia, kémia, anatómia

Munkaközösségvezető

igen

igen

igen

igen

C.Tóth Bernadett

egyetem, német nyelv és irodalom
német idegen nyelv ének
szakos bölcsész és tanár, ének-zeneművészet, mentálhigiénés
német nyelv tanár, mentálhigiéné
foglalkozások
gondozó

Cseter Edit

egyetem, történelem-orosz szakos,
középiskolai tanár, angol nyelv és
irodalom szakos, középisk.tanár,
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

angol idegen nyelv
osztályfőnök

Csizmazia László Tibor

középfokú, autószerelő

szakmai tanár, gyakorlati
oktató

Csobodné Hegyesi Ágnes

egyetem, közoktatási vezető,
szakvizsgázott pedagógus,
könyvtáros és pedagógia szakos
tanár, angol nyelv tanár

közszolgálati szakmai
elmélet nevelési-oktatási ig.
helyettes

Dóczy Antónia

egyetem, magyar nyelv és irodalom,
szakos bölcsész és tanár, ének-zene
tanár

magyar nyelvtan és
irodalom

Dóka Edina (tartósan
távol)

főiskola angol szakos nyelvtanár

angol idegen nyelv

Farkas Roland

egyetem, testnevelő tanár felsőfokú testnevelés és sportelméleti
szakedző
tárgyak

Dr. Farkas Tamás

egyetem, üzemmérnök, jogász

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

Farkas Szilvia

egyetem, magyar – angol szakos
tanár

angol idegen nyelv tanár

Fáskerty Péter

egyetem

szakmai elméleti tantárgyat
oktató tanár

Galambos Gabriella

egyetem, német-orosz szakos
középisk.tanár

német idegen nyelv

igen

igen

igen

igen

Grüll Mónika

egyetem, angol szakos tanár

angol idegen nyelv

Győriné Németh Márta

egyetem, közoktatási vezető
szakvizsgázott pedagógus,
matematika-fizika szakos
középiskolai tanár, háztartás
ökonómia-életvitel szakos tanár

matematika, általános ig.
helyettes

Horváth Zoltán

egyetem, fizika szakos tanár,
matematika szakos tanár,
okl.matematikatanár

matematika, fizika

Juhász Norbert

főiskola, mérnök tanár, közlekedési
ismeretek szakoktató,
járművezetési gyakorlat szakos
szakoktató

közlekedési-szerkezettan
szakmai elmélet és
gyakorlat

Kiss Tamás

egyetem, német nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár

német idegen nyelv

Kollár András

igen

igen

igen

igen

főiskola, földrajz-testnevelés szakos testnevelés és sportelméleti
tanár
tárgyak

Kozalkné Fejes Judit

főiskola, német nyelv szakos tanár

német idegen nyelv

Kozma József

egyetem, matematika-fizika szakos
tanár, fizika szakos középisk.tanár,
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

fizika

Kozma Tamás

egyetem

testnevelő tanár

Kulcsár Róbert

egyetem, matematika-testnevelés
szakos tanár, testnevelő tanár,
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

testnevelés és sportelméleti
tárgyak, matematika

Kulisity Gábor

főiskola műszaki szakoktató

közlekedési szakmai
elmélet és gyakorlat
gyakorlati oktatásvezető

igen

igen

igen

Kun Attiláné

főiskola, magyar nyelv és ir.
Szakos, nyelv-és beszédfejlesztő
pedagógus, szakvizsgázott
pedagógus

kompetencia fejlesztő
foglalkozások, fejlesztő
SNI-s foglalkozások

Lakatos Judit

egyetem, matematika és testnevelő
tanár, matematika szakos
középisk.tanár, közoktatási vezető
szakvizsgázott pedagógus,
mesterpedagógus

matematika, testnevelés

Lampert Gáborné

egyetem, matematika-fizika szakos
tanár

matematika, fizika

Lenzsér Levente

főiskola, közlekedésmérnök,
közlekedés szakos mérnöktanár

közlekedési szakmai
elmélet

Lévay Klára

főiskola angol nyelv szakos
nyelvtanár

angol idegen nyelv

Losonczi Árpád

okleveles mérnöktanár (mérnök
informatikus)

informatika

Major Mária

főiskola, biológia-környezetvédelmi
szakos tanár

biológia,
természettudomány,
osztályfőnök

igen

Márkné Szalai Éva

egyetem, magyarművészettudományi középiskolai
szakos tanár

magyar nyelvtan és
irodalom

igen

Márton Imre

egyetem, matematika-német szakos
tanár okleveles matematika tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

matematika

igen

Máté Szilárd

egyetem, okleveles testnevelő tanár, testnevelés és sportelméleti
edző
tárgyak

Mészáros Tibor

egyetem művelődési és
felnőttképzési menedzser,
üzemmérnök, közlekedési műszaki
tanár, közoktatási vezető szakirányú
szakképzettség,

közlekedési szakmai
elmélet, szakmai ig.
helyettes

igen

igen

igen

Nacsa Köves Virág

egyetem, német szakos nyelvtanár,
német nyelv-és irodalom szakos
bölcsész és tanár

német idegen nyelv
munkaközösség-vezető

igen

Nagy István

egyetem, üzemmérnök,
okl.járműgyártó műszaki tanár,
szám.tech.szakos tanár, ECDL
vizsgáztató

informatika

igen

egyetem, Okleveles
matematikatanár, számítástechnika
Nagyné Békefi Gabriella
tanár, matematika fizika szakos
tanár

matematika tanár

Nagy Sándor

egyetem, tanár-mérnöktanár,
mérnök-informatikus

informatika

Dr. Nagy Zsolt

egyetem, okleveles
neveléstudományi, bölcsész

közszolgálati-rendészeti
szakmai elmélet

Nemesné Rátkai Erika

egyetem, matematika-fizika szakos
középiskolai tanár, szakvizsgázott
pedagógus mérésmetodikai,
minőségbiztosítási szakterületen

matematika, fizika
munkaközösség-vezető

Németh Zsolt

egyetem, közoktatási vezető,
szakvizsgázott pedagógus,
pedagógia - technika szakos tanár,
felsőfokú informatikus, ECDL
vizsgáztató

közszolgálati szakmai
elmélet, közlekedési
szakmai elmélet
sportelméleti tárgyak
igazgató

Nyíri László

egyetem, testnevelő tanár,
gyógytestnevelő, földrajztestnevelés szakos tanár

testnevelés és sportelméleti
tárgyak, földrajz

Pandur Tamás

főiskola, villamosmérnök

közlekedési szakmai
elmélet

igen

Pár Róbert

egyetem, történelem szakos
bölcsész és tanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető

történelem

igen

Pozsgai Anita

főiskola, német nyelv és irodalom
szakos tanár

német idegen nyelv

igen

igen

Pusztai Katinka

angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

angol idegen nyelv tanár

Reider László Ferenc

főiskola,közlekedésmérnök,
közlekedés szakos mérnöktanár

közlekedési szakmai
elmélet

igen

Ringl István

egyetem gazdasági agrármérnök

közlekedési szakmai
elmélet

igen

Róth Kálmán

egyetem, testnevelés szakos tanár
mesteredző, közoktatási vezető
szakvizsgázott pedagógus

testnevelés és sportelméleti
tárgyak

Rózsa Bence

főiskola, rekreációszervező és
egészségfejlesztő

testnevelés és sportelméleti
tárgyak

Ságiné Kókai Szilvia
(tartósan távol)

egyetem, mérnöktanár és
mérnökinformatikus tanármérnöktanár, ECDL vizsgáztató

informatika

Sasvári Marianna

egyetem, vasútüzemi szakos
mérnöktanár okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

közlekedési szakmai
elmélet

Schandl Károly

főiskola műszaki szakoktató

közlekedési szakmai
elmélet és gyakorlat,
osztályfőnök

Szabó Andrea

egyetem, történelem-orosz szakos
középiskolai tanár szakközgazda,
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

történelem, osztályfőnök

igen

Szabó Árpádné

egyetem, német nyelv és irodalom
szakos, bölcsész és tanár

német idegen nyelv
osztályfőnök

igen

Szabó Nándor

főiskola, testnevelő- edző

testnevelő tanár

igen

igen

igen

Szántó Gábor

egyetem, történelem szakos
középiskolai tanár, magyar nyelv és
irodalom, szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető szakvizsgázott
pedagógus

magyar nyelvtan és
irodalom, történelem,

Szőcs Veronika

főiskola, könyvtáros tanár olasz
idegen nyelv szakos tanár

könyvtár

Takács Orsolya

egyetem, magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, filozófia szakos
bölcsész és tanár

magyar nyelvtan és
irodalom

Tatár Zsolt

főiskola, közlekedésmérnök
szállítmányozó szakirány

közlekedési szakmai
elmélet

igen

Tóth Lászlóné

főiskola, földrajz-testnevelés szakos
tanár

testnevelés, földrajz

igen

Vörös Ildikó

egyetem, történelem-orosz szakos
középiskolai tanár német szakos
tanár

történelem német idegen
nyelv

igen

Óraadók

Dr. Bencze Krisztina

egyetem, jogász-ügyvéd

közszolgálati szakmai
elmélet

Csendes Tünde

angol nyelv és irodalom szakos
tanár

angol idegen nyelv

Forrás Fernanda

egyetem

szakmai tanár, gyakorlati
oktató

igen

igen

Hollósiné Dr. Prohászka
Dóra

egyetem, jogász-ügyvéd

közszolgálati szakmai
elmélet

Lőrincz Csaba

főiskola, műszaki szakoktató

közlekedési szakmai
elmélet

Juhász Norbert

főiskola, gépészet

szakmai elméleti tárgyat
oktató

Kószás Kriszta

főiskola

testnevelő tanár

Lőrincz Csaba Gábor

főiskola, közlekedés

szakmai elméleti tárgyat
oktató

Nagy Ferenc

főiskola, katonai üzemgazdász

közszolgálati-rendészeti,
szakmai elmélet

Szalai Balázs

főiskola

közszolgálati-rendészeti,
szakmai elmélet
közszolgálati-rendészeti
szakmai elmélet

Dr. Szalai István

egyetem, jogász

közszolgálati szakmai
elmélet

Szalka Zsolt

főiskola, határrendészeti tiszt

közszolgálati-rendészeti,
szakmai elmélet

Szeredi Andrea Ilona

főiskola, üzemmérnök

közlekedési szakmai
elmélet

Szabóné Magyar Szilvia

főiskola, masszőr

szakmai tanár, gyakorlati
oktató

Tóth Vilmosné

főiskola, közrendvédelmi tiszt

közszolgálati-rendészeti
szakmai elmélet

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Kulcsár Mária

jogi asszisztens

titkárságvezető

Horváth Zoltán

technikum, munkavédelmi
technikus, felsőfokú informatikusrendszerinformatikus, felsőfokú
multimédiás programfejlesztő

rendszergazda

Győr, 2018. szeptember 7.

Németh Zsolt
igazgató

