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pedagógus végzettség szakképzettség megjegyzés

zongoratanár 1 főiskola, egyetem

zongoratanár, kamaraművész, gordon kam. művész, 

szkk. tanár

szolfézstanár 1 egyetem okleveles zeneismeret tanár tartós távollét

zongoratanár 2 egyetem zongoraművész-, tanár 

trombitatanár 1 egyetem okleveles trombitatanár

hegedűtanár 1 főiskola zeneiskolai hegedűtanár

zongoratanár 3 főiskola zongoratanár, kamaraművész

klarinéttanár 1 egyetem klarinétművész-, tanár, kamaraművész

szolfézstanár 2 főiskola ének-zene, karvezetés szakos általános iskolai tanár

zongoratanár 4 főiskola zeneiskolai zongoratanár

kürttanár egyetem

okleveles kürt kamaraművész és szakközépiskolai kürt 

tanár

zongoratanár 5 egyetem okleveles zongoratanár tartós távollét

fuvolatanár 1 egyetem zeneiskolai fuvolatanár

csellótanár főiskola zeneiskolai gordonkatanár

zongoratanár 6 egyetem okleveles zongoraművész

oboatanár 1 egyetem oboatanár, kamaraművész

szolfézstanár 3 főiskola zeneiskolai zeneelmélet és szolfézstanár

magánének tanár főiskola magánének-tanár, ének kamaraművész szakvizsga, tartós távollét

fuvolatanár 2 főiskola zeneiskolai fuvolatanár

magánének tanár 2 egyetem énekművész-, tanár

gitártanár 1 egyetem zeneiskolai gitár-, szolf-tanár, okl., gitárművész



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

zongoratanár 7 egyetem szakközépiskolai zongoratanár

zongoratanár 8 egyetem okleveles zongoratanár tartós távollét

zongoratanár 9 főiskola zongoratanár, kamaraművész

gitártanár 2 főiskola gitártanár, kamaraművész

szolfézstanár 4 főiskola ének-zenetanér, karvezető

gitártanár 3 egyetem zeneiskolai szolfézs-, gitártanár

zongoratanár 10 egyetem okleveles zeneművész-tanár (okl. zongoraművész)

fuvolatanár 3 főiskola fuvolatanár, kamaraművész

gitártanár 4 egyetem gitártanár

hegedűtanár 2 egyetem hegedűművész-, tanár

magánének tanár 3 egyetem magánének-tanár

korrepetítor 1 egyetem középisk.énektanár, karvezető szakvizsga  

korrepetítor 2 főiskola zenetanár, kamaraművész

szolfézstanár 5 főiskola zeneisk.szolfézs,ált. isk. énektanár szakvizsga

fuvolatanár 4 egyetem

fuv.kam.művész, szkki.fuv.tanár, furulya 

előadóművész

harsonatanár egyetem harsonaművész-, tanár

magánének tanár 4 főiskola zeneiskolai énektanár

hegedűtanár 3 doktori hegedűművész-, tanár

hárfatanár főiskola hárfatanár

gitártanár 5 egyetem okleveles gitárművész-tanár

trombitatanár 2 egyetem zeneiskolai és szkki.trombitatanár, kamaraművész
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zongoratanár 11 főiskola zongoratanár, kamaraművész

hegedűtanár 4 egyetem hegedűművész-, tanár doktori cím, szakvizsga

ütőtanár egyetem ütőhangszertanár

szolfézstanár 6 főiskola ének-, zene, karvez. Ált.isk. tanár

szolfézstanár 7 főiskola zeneisk.szolf-, ált.isk. énektanár

szolfézstanár 8 főiskola zeneiskolai szolfézs- és ált.iskolai énektanár

zongoratanár 12 egyetem zongoratanár

fagott tanár egyetem fagottanár

zongoratanár 13 főiskola zeneiskolai zongora-,szolf., ált.iskolai énektanár

oboatanár 2 főiskola zeneiskolai oboa- és szolf.tanár

hegedűtanár 5 főiskola zeneiskolai hegedűtanár

klarinéttanár 2 egyetem klarinéttanár

hegedűtanár 6 főiskola hegedűtanár

iskolatitkár 1 felsőfokú OKJ iskolatitkár

iskolatitkár 2 főiskola iskolatitkár

zongorahangoló szakiskola zongorahangoló


