
  



KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 
2020/2021 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 
tantárgyfelosztásához, művészeti áganként 

TANTÁRGY 
ALKALMAZOTT 

PEDAGÓGUS 

ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

SZAKKÉPZETTSÉG 

szolfézs szolfézstanár Zenemúvészeti Egyetem 

zeneelmélet-szolfézs 
tanár, karvezető, 
közoktatás vezetői 
szakvizs a 

gitár gitártanár Zeneművészeti Egyetem 
gitármúvész tanár, 
közoktatás vezetői 
szakvizs a 

hegedű hegedűtanár 
zenekarvezetó Zenemúvészeti Főiskola 

zeneiskolai hegedútanár, 
közoktatás vezetői 
szakvizs a 

szolfézs szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem 

zeneelmélet-szolfézs 
tanár, karvezető, 
közoktatás vezetői 
szakvizs a 

fagott fagott-tanár Zeneművészeti Egyetem 
fagottmúvész, 
tanár, közoktatás 
vezetői szakvizs a 

hegedű hegedútanár Zeneművészeti Egyetem okleveles  
tanár 

szolfézs szolfézstanár Zenemúvészeti Főiskola zeneiskolai szolfézs, 
általános iskolai énektanár 

zongora 
zongoratanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai zongoratanár 

ütő 
ütőtanár Zeneművészeti Egyetem 

okleveles 
ütőhangszermúvész, -tanár 

harmonika harmonika tanár Zeneművészeti Főiskola 

zeneiskolai 
harmonikatanár, 
kamaramúvész, 

énekzenetanár, karvezető, 
zenei mentor- és 

gyakorlatvezetó tanár 

szolfézs 
szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem karvezetés 

gitár gitár Zenemúvészeti Főiskola gitártanár 

zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár 

klarinét klarinéttanár Zeneművészeti Egyetem okleveles klarinétmúvész, 
zeneiskolai klarinéttanár 

zongora zongoratanár Zenemúvészeti Főiskola zeneiskolai zongoratanár 



korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár 

hegedú hegedú, brácsatanár Zeneművészeti Egyetem szakközépiskolai 
he edútanár 

 

ütő ütőtanár Zeneművészeti Főiskola 
okleveles ütőhangszertanár, 

zeneiskolai szolfézstanár 

korrepetíció korrepetítor Zenemúvészeti Egyetem zongoraművész, tanár 

gordonka gordonkatanár Zeneművészeti Egyetem 
okleveles gordonkamúvész, 

-tanár 

népi hegedú népi hegedútanár Zeneművészeti Egyetem 
okleveles népi 

hegedúmúvész-tanár 

klarinét klarinét tanár Zenemúvészeti Főiskola alsó fokú klarinéttanár 

 kürttanár 
Zenemúvészeti Egyetem 

zenekarvezető, klasszikus 
hangszer, kürttanár 

trombita, 
furulya 

trombita, 
furulya tanár Zeneművészeti Egyetem 

okleveles trombitamúvész, 
tanár 

magánének magánének tanár Zenemúvészeti Főiskola magánének tanár, ének 
kamaramúvész 

gordonka gordonkatanár Zenemúvészeti Főiskola 
gordonkatanár, 
kamaramúvész 

hegedű hegedútanár Zenemúvészeti Főiskola zeneiskolai hegedútanár 

gordonka gordonka tanár Zeneművészeti Egyetem 
zeneiskolai 

gordonkamúvész-, tanár 

trombita trombitatanár Zenemúvészeti Egyetem 
okleveles trombitatanár, 
fúvószenekari karnagy 

fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai fuvolatanár 

szolfézs, 
zeneirodalom 

szolfézs, 
zeneirodalom tanár Zeneművészeti Egyetem 

zenetudományi PhD, 
muzikológus és 
zeneirodalom tanár, 
zeneiskolai zon oratanár 

hegedú hegedútanár Zenemúvészeti Egyetem 
hegedúmúvész, 

hegedúmúvész-tanár 

gitár gitárianár Zeneművészeti Főiskola gitártanár, kamaramúvész 

hegedű hegedútanár Zeneművészeti Egyetem okleveles hegedútanár 

ütő ütőtanár Zenemúvészeti Egyetem ütőhangszer múvésztanár 

gitár gitártanár Zeneművészeti Főiskola okleveles gitártanár 

fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai fuvolatanár 

trombita trombitatanár, 
zenekarvezető Zeneművészeti Főiskola jazz-trombita 

előadóművész, tanár 



fuvola fuvolatanár Zenemúvészeti Főiskola zeneiskolai fuvolatanár 

zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai zongoratanár 

klarinét, 
szaxofon, 
furulya 

klarinét, 
szaxofon, furulya 
tanár Zeneművészeti Egyetem 

klarinét kamaramüvész és 
szakközépiskolai 
klarinéttanár, 
szaxofontanár, klasszikus 
furul a előadóművész 

hegedű hegedútanár Zeneművészeti Főiskola hegedűtanár 

 

korrepetíció korrepetítor Zenemúvészeti Egyetem okleveles orgonamúvész, 
tanár 

hegedű hegedútanár Zenemúvészeti Főiskola 
zeneiskolai mélyhegedű-, 

szolfézs- és általános 
iskolai ének-tanár 

zongora zongoratanár Zenemúvészeti Egyetem zongoraművész, tanár 

zongora zongoratanár Zenemúvészeti Egyetem 
zeneiskolai és 

szakközépiskolai 
zon oratanár 

korrepetíció korrepetítor Zenemúvészeti Egyetem zongoratanár, 
kamaramúvész 

zongora zongoratanár Zenemúvészeti Főiskola zeneiskolai zongoratanár 

gitár gitártanár Zenemúvészeti Egyetem gitármúvész tanár 

harsona harsona, tenorkürt, 
furul atanár Zeneművészeti Egyetem harsonamúvész, tanár 

zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola okleveles zongoratanár 

harmonika harmonika tanár Zenemúvészeti Egyetem harmonikatanár-, művész 

hegedű hegedű tanár Zenemúvészeti Egyetem hegedűművész, -tanár 

szolfézs szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem okleveles szolfézs tanár 

magánének magánének tanár Zenemúvészeti Egyetem zeneiskolai ének, szolfézs 
és ált. isk. énektanár 

citera, népi ének népzenetanár Zenemúvészeti Egyetem ének-zene, okleveles 
népzenetanár 

szolfézs szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem zeneelmélet-szolfézs tanár, 
karvezető 

fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Egyetem okleveles fuvolamúvész, 
tanár 

furulya, 
oboa 

furulya, 
oboa tanár Zeneművészeti Egyetem oboamúvész-, 

tanár 

gordonka gordonkatanár Zeneművészeti Főiskola gordonkatanár 

gitár gitártanár Zenemúvészeti Főiskola gitártanár, közoktatás 
vezetői szakvizsga 



szolfézs szolfézstanár Zenemúvészeti Egyetem 
középiskolai énektanár, 
karvezető, közoktatás 
vezetői szakvizs a 

zenekar vonószenekari karnagy Zeneművészeti Egy'etem okleveles karmester 

szolfézs szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem okleveles ének-zene 
művésztanár 

szolfézs szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem 
zeneelmélet, szolfézstanár, 
karvezető, egyházzenész 

gordonka gordonkatanár Zenemúvészeti Egyetem gordonkamúvész-, tanár 

klarinét, 
szaxofontanár, 
könyvtáros 

klarinéttanár, könyvtáros Zeneművészeti Főiskola 

alsófokú klarinét 
szolfézs-és ált isk. 
énektanár felsófokú zenei 
kön áros 

zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora 
előadóművész, 

   középiskolai tanár 

furulya, 
oboa furulya, oboatanár Zeneművészeti Főiskola 

zeneiskolai oboa-, szolfézs-
, és általános iskolai 

énektanár 

korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem okleveles zongoratanár 

zongora zongoratanár Zenemúvészeti Főiskola zongoratanár, 
kamaramúvész 

zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola 
alsó fokú zongora, 
szolfézs és ált. isk. 

énektanár 

korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem okleveles orgonamúvész, - 
tanár 

népi brácsa, 
népi furulya 

népi brácsa, népi 
furulya tanár Zeneművészeti Egyetem okleveles népzenetanár 

(népi vonós: brácsa) 

nagybőgő nagybógótanár Zeneművészeti Főiskola okleveles gordontanár 

ESEMÉNY 
MEGNEVEZÉSE 

TERÜLETI 
HATÁLYA TÍPUSA 

RÉSZVÉTEL TÍPUSA, 
EREDMÉNY 



2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége 

ALKAL s 
MÉRTÉKE FELADAT 

ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

SZAKKÉPZETTSÉG 

100% han szerész szakirán ' érettsé i han szerész mester 
50% han szerész szakirán ' érettsé i szakmunkás bizon 'tván 
25% informatikus, 

rendszer azda 
szakirányú főiskolai 
diploma 

főiskola 

25% han szerész szakirán ' érettsé i érettsé i 
75% iskolatitkár érettsé i érettsé i 
100% iskolatitkár főiskola könn úi ari mérnök 
100% iskolatitkár érettsé i érettsé i 
50% iskolatitkár érettsé i érettsé i 

50% iskolatitkár 

mozgóképkultúra és 
médiaismeret alapszakos 
szakember moz óké 
készítő 

egyetem 

3. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és továbbképző 
évfolyamok száma 

MINOSITES 
ÉVE 

ELÓKÉPZÓ 
ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAM 

TOVABBKEPZO 
ÉVFOLYAM 

2007 2 6 4 
2019 2 6 4 
4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon való részvétel 
2019/2020 

Nits Márta országos 
népdalverseny Országos Verseny 1 kiemelt arany, I bronz 

minősítés 
5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

2019/2020 

ESEMENY 
MEGNEVEZÉSE 

TERÜLETI 
HATÁLYA 

TÍPUSA EREDMÉNY 

Oroszlányi Népzenei Verseny 
Re ionális elődöntő Regionális Verseny 7 arany, 2 ezüst minősítés 

Sztán István Emlékversen Re ionális Versen 2 első hel ezés 
„Tiszán innen, Dunán túl” 
Országos Népdaléneklési 
Versen Kerületi forduló 

Regionális Verseny I első helyezés 

„Tiszán innen, Dunán túl” 
országos Népdaléneklési 
Versen , fővárosi forduló 

Regionális Verseny 1 kiemelt arany 
minősítés 

6. Az intézmény jelentősebb rendezvényei, hagyományai és versenyek 
2020/2021 

Nemzetközi 
Harmonikaverseny, 

Dunaszerdahel 
Nemzetközi Verseny I második, I ötödik 

helyezés 



NEVE HELYE   

Október 

1 Jubileumi Zene Vilá a •a Han versen G ön irá utca 10. 
 XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny (online 

területi válogató) 
 

 XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny (online 
területi válo ató 

 

December 
12. Jubileumi Adventi Hangverseny Református Templom 

Kossuth tér 

20. Jubileumi Karácsonyi Hangverseny Szent László 
Plébániatem lom 

Január 
10. Ujévi Hangverseny Pestszentimrei 

S ortkastél 
 XV. Országos Gitárverseny területi válogatók  

Február 26. Múvésztanári Hangverseny Rózsa Művelődési Ház 

Március 

7. 

XV. Országos Gitárverseny 

Vác, Bartók-Pikéthy 
Zenemúvészeti 
Szakgimnázium és 
Zeneiskola 

Aprilis 
9. 
és 
10. 

Filmzene Koncert 
Pestszentimrei 
Sportkastély 

Május 

8. Han ran adó/Han szerbemutató leendő felvételizőknek Rózsa Művelődési Ház 
1011. Hangszeres és Magánének felvételi meghallgatások Gyöngyvirág utca 7-9. és 

10. 
 Dohnányi Ernó Zeneiskolai Ütős Fesztivál Gyöngyvirág utca IO 

16. VII. Országos Harmonikaverseny Budapest XIII. Kerületi 
Fischer Annie Zeneiskola 

Június 14. Tanévzáró ünnepség és bizonyítványosztás  

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás főbb eseményei 

RENDEZVENY NEVE HELYSZINE IDOPONTJA  

Zene Vilá na •a Han versen G ön irá utca 10. Na terem 2020. október 1.  

Csoki koncertek Kondor Béla Művelődési Ház minden hóna e vasárna a 
Adventi Han ersen Református Tem lom 2020. december 12.  

Karácson i han versen Szent László Tem lom 2020. december 20.  

U • évi Han ersen Pestszentimrei S ortkastél 2021. • anuár 10.  

Tanári Han versen Rózsa Múvelódési Ház 2020. február 26.  

Filmzene koncert Pestszentimrei S ortkastél 2020. á rilis 9,10.  

8. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
2020/2021 



ZENEMŰVÉSZETI 

Egyéni 
oktatásban 
résztvevők 

száma 

Csoportos 
főtárgy 
oktatásban 
résztvevők 
száma 
csoport/tanuló 
átla létszám 

Kötelező, 
Választható 
tárgyak 
csoportjainak 
száma 
csoport/tanuló 
(átlag létszám) 

Nagyobb 
létszámú 

együttesek 

812 12/9 szolfézs: 44/7,5 
zeneirodalom: 3/10,6 
egyházzene: 1/3 
zeneelmélet: 1/10 
zenekar, kórus: 

9/17,3 

Gyermek 
Vonószenekar 
Gyermek 
Fúvószenekar 
Ifjúsági 
Vonószenekar 
Ifjúsági 
Fúvószenekar 
Kórus 
Gitár-e üttes 
Harmonikae 
üttes 
Fuvolae üttes 
Csellózenekar 

 Budapest, 2020. szeptember 30.  



 


