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Vezetőség: 

Patakiné Slezák Ágnes   igazgató     

+3670/400-6915   történelem, társadalomismeret és etika  

Müllerné Liczki Melinda  igazgatóhelyettes (szakmai), felnőttképzési felelős 

+3670/684-8696   kereskedelmi üzemgazdász oktató 

Varga Imréné   igazgatóhelyettes (általános) 

+3670/684-8702   német szakos nyelvtanár  

Moharos György    duális képzésért felelős igh., felnőttképzési felelős 

+3670/684-8696   általános informatikus, vendéglátó szakoktató 

Oktatói testület:   +3670/684-8705 (tanári szoba) 

Baumann Ildikó Beatrix  angol nyelv, szakmai angol nyelv  

Bereznai-Tóh Zsuzsanna (1/9.a) kereskedelmi szakoktató 

Bicskei Péter    testnevelés 

Bodnár Anikó  (1/9.b)   biológia, digitális alkalmazások-gépírás 

Csikné Huber Tünde (2/10.a)  német nyelv, szakmai német nyelv (részmunkaidő) 

Darázsi Sándor (2/10.e)  vendéglátó szakoktató 

Doktor Gabriella (10.A) kereskedelmi közgazdász, kereskedelmi szakoktató, 

Fodor Ágnes  (9.A)   angol nyelv, szakmai angol nyelv, magyar nyelv és irod.  

Hajdú Irén    testnevelés 

Hofferné Palombi Margit (12.B) testnevelés, gyógytestnevelés 

Ivánné Németh  Edit (3/11.a)  kereskedelmi szakoktató 

Józsa László    informatika  (részmunkaidő) 

Karáthné Ignácz Eszter (Kk.12.E) informatika   



Kovács Gábor 1 (9.B)    vendéglátó szakoktató, üzemgazdász oktató  

Kovács Gábor 2    vendéglátó szakoktató 

Kovácsné Szaladják Annamária (3/11.e) vendéglátó szakoktató 

Körmendi Krisztina    magyar nyelv és irodalom 

Kőrösi Máté  (3/11.b)    vendéglátó szakoktató 

Kusnyér Gábor (Kk. 12.C)   földrajz, munka-, tűz- és balesetvédelmi felelős 

Lobenwein György (1/9.d)   matematika 

Milosits Éva (1/9.e)    német nyelv, szakmai német nyelv, angol nyelv 

Molnárné Elmer Edit   könyvtárostanár, magyar nyelv és irodalom, tk felelős 

Munkácsy Klára (Kk. 13.E)  angol nyelv, szakmai angol nyelv 

Nagy Mónika (2/10.d)  angol nyelv, szakmai angol nyelv  

Novák Adrien (2/10.c)  biológia, testnevelés 

Oláhné Pataki Ildikó (1/9.c)  matematika, SNI-BTMn fejlesztés 

Palotai Tamás (2/10.b)  vendéglátó szakoktató 

Pápai Edit (10.C)   angol nyelv, szakmai angol, magyar nyelv és irodalom 

Radis Edit (11.B)   vendéglátó üzemgazdász  

Rimai Csilla Emese (3/11.d)  német nyelv, szakmai német nyelv, magyar nyelv és irod.  

Szabó Zsófia (12.A)   angol nyelv, szakmai angol nyelv  

dr. Szabó-Zantleitner Anikó  vendéglátó szakoktató, vendéglátó üzemgazdász 

(részm.), fegyelmi bizottság elnöke 

Szatmári Zsuzsanna (10.B)   vendéglátó szakoktató 

Takács Tünde  (3/11.c)  vendéglátó szakoktató  

Tóthné Szalontai Mária (11.A) kereskedelmi közgazdász  

Tuloki Szilvia    informatika, matematika 

Varga Ágnes    vendéglátó szakoktató 

Varga Hortenzia (5/13.A)  történelem, etika, a DÖK munkáját segítő tanár 

Wunderlich Ágnes   vendéglátó szakoktató 

 
Horváth Róbert 

történelem oktató 



 

Óraadó oktatók: 

Császár István    történelem, társadalomismeret 

Hatházi Áron    kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

Lengyel Klára    német nyelv, szakmai német nyelv 

Szabó Zoltán    vendéglátó szakoktató 

Tanaszi Anett    kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

 

Szülői választmány elnöke: 

Gorzsás Barbara  (12.B) 

DÖK elnöke: 

Kovács Benjámin (12.B) 

Titkárság:     +3670/684-8704 

Mirákiné Erős Mariann Ágnes     

Oktatástechnikus: 

Kiprich Tamás 

Műszaki vezető: 

Hanich Borbála 

Gazdasági ügyintéző: 

Naárné Makk Antónia 

Gondnok:   

Rédl Zoltánné      +3670/684-8693 

Elérhetőségek:    +3670/684-8700 

keri@keri-tbanya.edu.hu   keri@tszc.hu 

facebook: Tatabányai KERI   honlap: www.keri-tbanya.hu 
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