
BMSZC kancellárViszkok Mihály
Csordás Katalin BMSZC főigazgató

Varsóci Károly igazgató egyetem varsoci.karoly@trefortszki.hu

Dobosné Piros Gabriella igazgatóhelyettes egyetem dobosne.gabriella@trefortszki.hu

Zelenyánszki-Szigeti Andrea Dóra igazgatóhelyettes egyetem szigeti.andrea.dora@gmail.com
Gelencsér Levente igazgatóhelyettes egyetem gelevente@gmail.com

Alberti Judit iskolatitkár, informatika felsőfokú szakirányú végzettség albertijudit.trefort@gmail.com

Varsóci Kristóf adminisztrátor szakirányú végzettség adminisztrator@trefortszki.hu

Szedlmayer Gabriella iskolatitkár, gazdasági összekötő szakirányú végzettség szedigabi@trefortszki.hu

Anderson Vicki angol nyelv egyetem vicki.anderson@trefort.eu

Árvainé Mármaros Enikő angol nyelv egyetem marmaros.eniko@trefort.eu

Ávéd Erzsébet angol nyelv egyetem aved.betty@gmail.com

Bálint András történelem, pénzügyi ismeretek egyetem balint1andris@gmail.com

Baranyai Julianna magyar nyelv és irodalom, történelem egyetem durerkoller@gmail.com

Bátka Attila magyar nyelv és irodalom egyetem philipe.garrel@gmail.com

Bocskor Róbert testnevelés egyetem bocskrob@gmail.com

Bordi  Géza laboráns, szakoktató felsőfokú szakirányú végzettség bordi.geza@trefort.eu

Brunner Ingrid német nyelv egyetem bringrid@gmail.com

Csanádi  Eszter angol nyelv egyetem eszter.csanadi@yahoo.com

Csikász Luca magyar nyelv és irodalom, történelem egyetem csikasz.luca@trefort.eu

Csíki Andrea angol nyelv, matematika egyetem csiki.andrea@trefort.eu

Dér Csaba szakmai tanár egyetem der.csaba@trefortszki.hu

Dócs Balogh Nikoletta Xénia történelem, matematika egyetem balogh.xeni@gmail.com

Budapest Műszaki Szakképzési Centrum

Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum
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Egri Zsuzsanna angol nyelv egyetem egri.zsuzsanna@trefort.eu

Fülöp László fizika egyetem 1958fuloplaci@gmail.com

Gyöngyösiné Lengyel Beáta matematika, informatika egyetem gylbeee@gmail.com

Hack József Zoltán szakmai tanár egyetem hack.zoltan@trefort.eu

Haga Tamás szakmai tanár egyetem haga.tamas@trefort.eu

Hajós  Péter szakmai tanár egyetem hajos.peter@trefort.eu

Halász Bertalan szakmai tanár egyetem halaszbertalan@freemail.hu

Jáger Attila szakmai tanár egyetem jagerattila@gmail.com

Józsa Béla szakmai tanár egyetem jozsa.bela@kvk.uni-obuda.hu

Kajatin László József szakoktató szakírányú végzettség laszlokajatin@gmail.com

Kalderál Henrietta szakoktató felsőfokú szakirányú végzettség k.henrietta.iskola@gmail.com

Kardos Krisztián szakoktató felsőfokú szakirányú végzettség kardostrefort@gmail.com

Kárpáti Zoltán Gábor szakoktató felsőfokú szakirányú végzettség kzo.trefort@gmail.com

Kaszás Dalma angol egyetemi hallgató dalmakaszas@gmail.com

Lengyák Ildikó Éva angol nyelv egyetem ildikolengyak@gmail.com

Luczek Zsuzsa szakmai tanár egyetem zsluczek@gmail.com

Martinez Jessica Leigh angol nyelv egyetem jess.martinez1908@gmail.com

Marton András szakmai tanár egyetem marton.andras@trefort.eu

Nagy Norbert angol nyelv, szakoktató egyetemi hallgató, felsőfokú nagynorbert0328@gmail.com

Nagy Zsolt szakmai tanár főiskola nagy.zsolt.trefort@gmail.com

Nagyné Veres Szende Júlia angol nyelv, matematika egyetem nagyne.veres@gmail.com

Oláh Bendek szakoktató egyetemi hallgató,felsőfokú szakirányú végzettségbenedek.olah.98@gmail.com

Ónodi Ákos Pál szakoktató főiskola onodi@hdsnet.hu

Pál Katalin szakmai tanár egyetem katalinp@freemail.hu

Papp András testnevelés főiskola wtf.huri@gmail.com

Perlakiné Cserni Mónika matematika, informatika egyetem cserni.monika@trefort.eu

Pusztai Melinda testnevelés főiskola pusztaimelinda81@gmail.com

Rácz Krisztina angol nyelv egyetem kriszta.racz@gmail.com

Radócz Éva matematika egyetem radocz.eva@trefort.eu

Solymosi-Nagy Katinka magyar nyelvésirodalom, történelem egyetem solymosinagykatinka@gmail.com

Sóspataki Tünde matematika egyetem sospataki.tunde@gmail.com

Szabóné Borbély Magdolna matematika egyetem borbely.magdolna@gmail.com

Szilágyi Irma könyvtáros egyetem szilagyi.irma@gmail.com
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Ugrai Viola angol nyelv egyetem ugrai.viola@trefort.eu

Varga Melinda magyar nyelv és irodalom, történelem egyetem varmelke11@gmail.com


