A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
2020/21
név

Billentyűs tanszak
munkakör
végzettség

Baczkóné Tari Tina

zongoratanár

főiskola

Barbieri-Majtényi Eszter
Csizmadia Angelika

zongoratanár
csembaló- és zongoratanár

egyetem
egyetem

Forrai Judit

zongoratanár, billentyűs
tanszakvezető

főiskola

Gaál Natália

zongoratanár

főiskola

Gratzl Erika

zongoratanár

főiskola

Hornyák Ferencné
Juhász Judit Lenke

zongoratanár
zongoratanár

egyetem
főiskola

Klausz Tamás

zongoratanár

főiskola

Lozsányi Soma

korrepetítor

egyetem

Orbánné László Hajnalka

zongoratanár

egyetem

Richter Annamária

zongoratanár

főiskola

Rigó Dániel
Szalacsovis Sándor
Szotyori- Nagy Gábor
Tóth Judit
Völgyesi Zsuzsanna

zongoratanár
zongoratanár
orgona- és zongoratanár
zongoratanár
zongoratanár

egyetem
tanulmányai folyamatban
egyetem
egyetem
főiskola

név
Bereczkyné Berta Beáta
Bruda-Dúzs Gabriella

Fafúvós tanszak
munkakör
végzettség
oboatanár
fagott-furulyatanár

okleveles orgonaművész, kóruskarnagy
művész, zeneismeret-tanár
klasszikus zongora előadóművész,
zenei asszisztens, okleveles
zongoratanár
zongoratanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető
Mesterpedagógus
zongoraművész
tanulmányai folyamatban
orgonaművész, tanár, zongoratanár
zongoratanár, korrepetítor
zongora és szolfézstanár

szakképzettség

egyetem

okleveles zeneművész-tanár (okleveles
oboaművész)

egyetem

zeneelmélet tanár, okleveles
furulyatanár

főiskola

régizene-, blockflöte tanár

Gaál Zoltán

blockflöte- és
hangtechnikatanár

Juhász Lívia

blockflötetanár, fafúvóstanszakvezető

főiskola

Kovács Anikó
Mile Ferenc
Molnár Eszter Éva
Nagy Viktor

fagott-furulyatanár
klarinéttanár
oboa- és blockflötetanár
szaxofontanár

tanulmányai folyamatban
egyetem
egyetem
egyetem

név

szakképzettség
zongoratanár, kamaraművész,
szakvizsgázott pedagógus
zongoraművész, tanár
csembalóművész, tanár
zongoratanár, kamaraművész,
szakvizsgázott pedagógus
tehetségfejlesztés szakterületen,
Mesterpeadgógus
zongoratanár, korrepetítor
zeneiskolai zongora -, szolfézs - és
általános iskolai
énektanár,informatikus könyvtáros,
gyermek és iskolai könyvtáros
zongoratanár
zongoratanár, énektanár, zeneelmélettanár
zongoratanár, kamaraművész

Fuvola tanszak
munkakör
végzettség

Bajánné Babics Nóra

fuvolatanár

egyetem

Czifra Gergely

fuvolatanár

egyetem

Kádár Krisztina

fuvolatanár, fuvolatanszakvezető

főiskola

Kovács Zsuzsanna

fuvolatanár, intézményvezetőhelyettes

főiskola

Laárné Szaniszló Éva

fuvolatanár

főiskola

Storcz Laura

fuvolatanár

főiskola

szolfézstanár, karvezető, általános
iskolai énektanár, blockflötetanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
tanulmányai folyamatban
klarinétművész, tanár
klasszikus oboa előadóművész
klasszikus szaxofon előadóművész

szakképzettség
fuvola és szolfézstanár,
kamaraművész
fuvolaművész, tanár
fuvolatanár, kamaraművész,
szakvizsgázott pedagógus,
mentorpedagógus szakterületen
fuvolatanár, kamaraművész,
pályázatíró, pályázati szakértő,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
fuvolatanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető,
rendezvényszervező pedagógus,
tehetséggondozó pedagógus, SNI
pedagógiai pedagógus, pályázatíró,
esélyegyenlőségi referens
etika tanár
okleveles fuvolaművész

név

Népzene és gitár tanszak
munkakör
végzettség

szakképzettség

Brodmann Tamás

gitár- és hangtechnikatanár

főiskola

gitártanár, kamaraművész,
villamosmérnök asszisztens

Dömény Krisztián

citeratanár, népzene és gitár
tanszakvezető

egyetem

népi pengetős előadóművész

Eredics Gábor

népzenetanár

főiskola

Halperné Stankiewiecz Zófia

gitártanár

főiskola

Koller Dániel András

tamburatanár

főiskola

Knyazoviczki Zoltán

gitártanár

főiskola

Kulcsár Máté

gitártanár

tanulmányai folyamatban

Sasvári Borbála

népiének tanár

egyetem

Tímár Sára

népiének tanár

egyetem

név

Rézfúvós és ütő tanszak
munkakör
végzettség

Barnás András

rézfúvóstanár, tanszakvezető

főiskola

Bártfai Zoltán
Demeniv Mykhaylo Igorovics
Féja Géza
Kresz Richárd
Palatinus Ferenc
Szilágyi István

ütőtanár
harmonikatanár
rézfúvóstanár
trombitatanár
rézfúvóstanár
rézfúvóstanár

főiskola
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem

név

Vonós tanszak
munkakör
végzettség

Albertné Bereczky Éva

hegedűtanár

egyetem

Bittsánszkyné Egri Márta

gordonkatanár,
intézményvezető-helyettes

főiskola

hegedűtanár

főiskola

hegedűtanár
hegedűtanár

egyetem
főiskola

Domoszlai Orsolya
Dr. Járdányi Gergelyné Holló Judit
Nagy Márta

gordonkatanár,tanszakvezető

Négyessy Katalin

egyetem

Oláh Indira

gordonkatanár

főiskola

Pap Angéla

hegedűtanár

főiskola

hegedűtanár,intézményvezető

Zakar Katalin

név

egyetem

Zeneismeret és magánének tanszak
munkakör
végzettség

Bokorné Forró Ágnes

szolfézstanár, zeneismeret- és
magánének
tanszakvezető

főiskola

Csizmaziáné Mali Katalin

szolfézstanár

egyetem

Heimné Reviczki Julianna
Kassainé G. Rita

szolfézstanár, intézményvezető- egyetem
helyettes
szolfézstanár
főiskola

Kontra Lejla

magánénektanár

egyetem

Nyári Irma
Pál Eszter

szolfézstanár
szolfézstanár

főiskola
egyetem

név

Grafika tanszak
munkakör
végzettség

Kaszai Krisztina

grafika-festészet tanár

főiskola

Nagy Barbara

grafika-festészet tanár

egyetem

népművelés-ének zene szakos általános
iskolai tanár szakvizsgázott pedagógus
közoktatási vezető, Mesterpedagógus
gitártanár
okleveles népzenetanár (népi pengetős),
népi pengetős (citera-tambura-koboztekerő) előadóművész
gitártanár, kamaraművész, általános
iskolai tanító
tanulmányai folyamatban
népi ének előadóművész, okleveles
nèpzenetanàr (nèpi ènek)
népi ének előadóművész, okleveles
nèpzenetanàr (nèpi ènek)

szakképzettség
gordontanár, intenzív továbbképzés:
tuba szak, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető
ütőhangszertanár, kamaraművész
klasszikus harmonika előadóművész
harsonatanár
trombitaművész, tanár
kürtművész, tanár
kürt kamaraművész, tanár

szakképzettség
okleveles ének-zene tanár, zeneiskolai
hegedűtanár
gordonkatanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető
hegedűtanár, kamaraművész,
tehetséggondozó pedagógus, SNI
pedagógiai pedagógus
hegedűtanár
zeneiskolai hegedűtanár
gordonkaművész, tanár szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető,
Mesterpedagógus
gordonkaművész, kamaraművész
hegedűtanár, szakvizsgázott
pedagógus fejlesztőpedagógus
szakterületen
hegedűművész, tanár
Mesterpedagógus, szakvizsgázott
pedagógus közoktatási vezető

szakképzettség
általános iskolai tanító, ének-zene tanár
okleveles orgonaművész, -tanár;
zeneelmélet-tanár, zongoratanár
ének-zenetanár, zeneelmélet tanár
és karvezető
zeneelmélet és szolfézstanár
klasszikus ének előadóművész,
okleveles operaének-művész
általános iskolai tanár
muzikológus

szakképzettség
vizuális kommunikáció szakos tanár, rajz
szakos általános iskolai tanár
okleveles festőművész

