
Hangszerek eloszlása tanszakonként és évfolyamonként 
2021. októberi adatok 

főtárgy 
hangszer 

ek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  10.  ÖSSZESEN 
fő 

brácsa               1 1 1   3 

fagott 3         2           5 

furulya 10 9 5 2           1 1 28 

fuvola 1 5 6 3 5 3 3 3 1 3   33 

gitár 4 12 10 3 4 4 6 2 3 1 1 50 

gordonka 1 1 1 3 1 2   2 1 2 1 15 

harsona       2   1           3 

hegedű 4 5 5 7 3 3 2 3   2 2 36 

klarinét   2 1 2 1 2 2 2   3   15 

kürt   2     1             3 

magánének     1 1               2 

oboa 1   1 2 1 2     1     8 

szaxofon     1 1               2 

trombita     4 3   2 1         10 

tuba         1   1         2 

ütóhangszerek 1 10 3 4 4 3 1 1 1     28 

zongora 6 16 14 13 10 10 6 12 5 1 3 96 

szolfézs 28 9 1                 38 

vendégtanuló                        4  

ÖSSZESEN 59 71 53 46 31 34 22 26 13 14 8 381 

B tagozat                       29 

 



Az alkalmazottak iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 
helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

Tantárgy Munkakör Szakképzettségek, végzettségek 

zongora pedagógus I 
zongoratanár 

okleveles zongoraművész, -tanár, 
kamaraművész 
egyetemi végzettség 

gordonka 
zenekar/szólampróba 

pedagógus I 
gordonkatanár 

klasszikus gordonka előadóművész,  
okleveles zeneművész-tanár (okleveles 
gordonkaművész) 
egyetemi végzettség 

hegedű, 
brácsa, 
vonószenekar 

pedagógus II, 
hegedű-, brácsatanár, 
vonószenekar-vezető 

zeneiskolai hegedűtanár 
főiskolai végzettség 

furulya, harsona, 
tenorkürt,  
vadászkürt, tuba 

pedagógus I 
mélyrézfúvótanár 

harsonatanár, kamaraművész 
egyetemi végzettség 

zenelmélet óraadó, 
zeneelmélettanár 

okleveles zeneszerző, okleveles 
zeneművész-tanár (okleveles 
zeneszerző) 
egyetemi végzettség 

zongora pedagógus II 
zongoratanár 

zongora-és szolfézstanár, 
kamaraművész,  
főiskolai végzettség 
közoktatásvezetői szakvizsga 

furulya,  
oboa 

pedagógus I 
furulya, oboatanár 

klasszikus oboa előadóművész,  
okleveles oboaművész,  okleveles 
oboaművész, -tanár 
egyetemi végzettség 

furulya, fuvola pedagógus II, 
furulya-, fuvolatanár 

okleveles fuvolaművész, -tanár 
egyetemi végzettség 
közoktatásvezetői szakvizsga 



ütőhangszerek pedagógus I, 
ütőhangszer-tanár 

okleveles ütőhangszertanár 
főiskolai végzettség 

zongora, pedagógus II, 
zongoratanár 
tanszakvezető 

okleveles zongoratanár, okleveles 
tehetségfejlesztő tanár, okleveles 
zongoratanár 
egyetemi végzettség 
közoktatásvezetői szakvizsga 

szolfézs pedagógus II, 
szolfézstanár 

ének-zenetanár, karvezető,  
egyetemi végzettség 

zeneirodalom pedagógus II, 
zeneirodalomtanár 

muzikológus, egyházzenész, 
zeneirodalom-ismeret tanár,  
egyetemi végzettség 

zongora óraadó 
zongoratanár 

zongoratanár, kamaraművész, 
zongoraművész 

zongora óraadó 
zongoratanár 

zongoratanár, kamarművész 
egyetemi végzettség 

szolfézs óraadó 
szolfézstanár 

ének-zene alapszakos szakember 

korrepetítor óraadó 
korrepetítor 

zeneiskolai zongoratanár,  
okleveles orgonaművész 
egyetemi végzettség 

ütőhangszerek pedagógus II 
ütőhangszertanár 

ütőhangszertanár, kamaraművész  
főiskolai végzettség 

szolfézs, kórus,  
korrepetíció 

pedagógus II, 
szolfézstanár,  
korrepetítor, karvezető 
tanszakvezető 

ének-zenetanár, karvezető, 
zongorakísérő-korrepetítor tanár 
egyetemi végzettség 

gitár,  pedagógus II 
gitártanár 
tanszakvezető 

zeneiskolai gitártanár 
főiskolai végzettség 

hegedű, pedagógus II 
hegedűtanár 

hegedűtanár, kamaraművész 
egyetemi végzettség 



furulya, fagott pedagógus I, 
furulya-, fagott-tanár 

fagott-tanár, kamaraművész,  
egyetemi végzettség 

gitár, gitárkamara pedagógus I 
gitártanár 

klasszikus gitár előadóművész, okleveles 
gitártanár  
főiskolai végzettség 

gitár pedagógus II 
gitártanár 

gitártanár, kamaraművész 
főiskolai végzettség 

hegedű óraadó, 
hegedűtanár 

zeneiskolai hegedűtanár 
főiskolai végzettség 

zongora pedagógus II 
zongoratanár 

okleveles csembalóművész, zeneiskolai 
zongora-tanár, 
egyetemi végzettség 
közoktatásvezetői szakvizsga 

furulya,  
fuvola 

pedagógus II 
furulya-, fuvolatanár 
tanszakvezető 

fuvolatanár, 
főiskolai végzettség 

magánének óraadó, 
magánénektanár 

okleveles énektanár 
egyetemi végzettség 

trombita,  
furulya,  
fúvószenekar, 

pedagógus furulya-, 
trombitatanár, 
fúvószenekar-vezető 

okleveles trombitaművész, -tanár 
egyetemi végzettség 

zongora, 
korrepetíció 

pedagógus II, 
zongoratanár, 
korrepetítor 

ének-zenetanár, karvezető, zeneelmélet 
tanár, zongoratanár, kamaraművész 
egyetemi végzettség 

gordonka pedagógus II 
gordonkatanár 

okleveles gordonkatanár, 
közoktatásvezetői szakvizsga 
főiskolai végzettség 

furulya, 
trombita, 
tuba 

pedagógus II, 
trombitatanár 
tanszakvezető 

trombitatanár,  
közoktatásvezetői szakvizsga 
főiskolai végzettség 

zongora óraadó  
zongoratanár 

zongoratanár 
ének-zenetanár, karvezető  
okleveles ének-zene tanár 
egyetemi végzettség 



furulya,  
klarinét, 
szaxofon 

pedagógus II 
furulya-, klarinét-, 
szaxofontanár 

zeneiskolai klarinéttanár,  klasszikus 
klarinét előadóművész, okleveles 
klarinétművész, 
egyetemi végzettség 

ütőhangszerek pedagógus II, 
ütőhangszertanár 

ütőhangszertanár, kamaraművész 
főiskolai végzettség 

fuvola fuvolatanár klasszikus fuvola előadóművész 
egyetemi végzettség 

zongora, 
korrepetíció 

pedagógus I 
zongoratanár, 
korrepetítor 

klasszikus zongora előadóművész,  
okleveles zeneművész-tanár (okleveles 
zongoraművész), klasszikus zongora 
előadóművész, 
egyetemi végzettség 

Pedagógiai munkát segítők 

iskolatitkár NOKS/ iskolatitkár  pedagógia szakos nevelőtanár 
főiskolai végzettség 

pedagógiai asszisztens NOKS /pedagógiai 
asszisztens 

közgazdász,  
egyetemi végzettség 

 


