Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Agócs Márta
Alabárdos Zsuzsanna
Alexa-Lazzari Júlia
Alföldy-Boruss Csilla
Andorka Péter Máté
Antók Zsuzsanna
Axmann-Kovács
Péterné
Balasi Barnabás
Balázsi Katalin
Bálint Réka Zsuzsa
Balog Péter
Baranyai Gábor
Baris Orsolya Zsófia
Bárkányi-Horváth Éva
Györgyi
Barna Júlia
Barnáné Kerekes
Ágnes
Bársonyné Képes
Ágnes
Barthodeiszky Judit
Battyányi István
Bazsinka József
Bazsinka Levente Imre
Békefi Gabriella
Bocsák Gábor Dezső
Dr.Bonnyai Apolka
Bor Krisztina
Böröcz Katalin

Végzettség szintje
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
mesterfokozat MA
főiskola
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
okleveles szolfézstanár; okleveles gordonkaművész, -tanár; általános iskolai énektanár; okleveles gordonkatanár
villamosmérnök-tanár
zongoratanár
okleveles orgonatanár; okleveles csembalóművész; okleveles zeneelmélet-tanár; okleveles orgonaművész,
okleveles zeneművész-tanár (okleveles zeneszerző); okleveles zeneszerző; okleveles zeneismeret-tanár
gordonkatanár, kamaraművész
zeneiskolai hegedűtanár

egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
mesterfokozat MA
egyetem

ének-zenetanár, karvezető
zeneiskolai klarinéttanár
okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles gitárművész, -tanár, gitártanár, kamaraművész
okleveles hegedűművész, -tanár
zenei asszisztens, okleveles zeneismeret-tanár
okleveles zongoratanár

főiskola
mesterfokozat MA

okleveles zeneiskolai magánének tanár
angol szakos nyelvtanár, okleveles angoltanár,

mesterfokozat MA

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem
alapfokozat BA
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
mesterfokozat MSc
főiskola

okleveles középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, általános iskolai tanító
érettségi, klasszikus tuba előadóművész
okleveles tubaművész, -tanár
néptánc
angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
okleveles hegedűművész, -tanár
okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles zongoratanár
fuvolatanár

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Bujdosó Emese
Csatos Ferenc
Csige Attila

Végzettség szintje
egyetem
egyetem
mesterfokozat MSc

Csík Bernadett
Csordásné Lakatos
Renáta
Csuha Gabriella
Daru Andrea
Deák László
Deim Sára
Dénes Balázs Károly
Devich Gábor
Dobronyainé Szabadfi
Mónika Valéria
Dr. Domjánné Kiss
Adél
Drexler Vajk Dávid
Egri-Orgován Boglárka
Klára
Falvai Katalin
Farkas Áron
Farkas Eszter
Farkas Zsolt

főiskola
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
hegedűtanár, kamaraművész hegedűtanárű
okleveles trombitaművész, -tanár
klasszikus ütőhangszeres előadóművész, okleveles ütőhangszerművész, okleveles zeneművész-tanár (okleveles
ütőhangszerművész)
hegedű- és szolfézstanár; általános iskolai énektanár
zongoratanár, kamaraművész, szolfézstanár

egyetem
mesterfokozat MA
egyetem
mesterfokozat MA
főiskola
egyetem
egyetem

okleveles ének-zenetanár, karvezető
zenekar- és kórusvezető előadóművész, okleveles zenekari karmester-művész, okleveles zeneismeret-tanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles orgonaművész), okleveles zongoraművész
klasszikus zongora előadóművész, okleveles zongoraművész, okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles gordontanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles klarinétművész)
okleveles zongoraművész, -tanár

főiskola

zeneiskolai zongora-tanár

egyetem
főiskola

ének-zenetanár, karvezető
zongoratanár, zongora előadóművész

egyetem
mesterfokozat MA
mesterfokozat MA
mesterfokozat MA

Fehérné Forgách
Andrea
Fejes Andrea Helga
Dr.Fekete Imréné
Fias Gábor Lajos

főiskola

okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles gordonkaművész; okleveles zeneművész-tanár (okleveles gordonkaművész)
klasszikus cimbalom előadóművész; okleveles cimbalomművész
klasszikus zongora előadóművész; okleveles zeneművész-tanár (okleveles zongoraművész), okleveles
zongoraművész
okleveles gordonkatanár

egyetem
főiskola
egyetem

hegedűtanár, kamaraművész
zeneiskolai hegedűtanár
hegedűtanár, kamaraművész

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Filó Edit
Fodor Gyöngyvér
Gál Gabriella Anett
Galavics Gábor
Gémes Katalin
Gémesi Boglárka
Gergelyné Marek
Katalin
Geszti Emőke
Götzné Vass Mária
Judit
Gulyásné Erdőssy
Emőke
Hajdu Szabolcs Péter
Hajduné Szabó Erika
Beáta
Hartenstein István
Havass Andea Katalin
Hegyi Gábor László
Heigl László
Hortobágyiné Nagy
Ildikó
Horváth Bence Dániel
Horváth Cintia
Horváth Csaba
Horváth Gábor
Jakab Emőke Klára
Jean Klára
Juhász Zsuzsanna
Kalló Zsolt

Végzettség szintje
érettségi végzettség
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
mesterfokozat MA
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
okleveles klarinéttanár
okleveles gordonművész, -tanár
énekművész tanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles klarinétművész)
magánének tanár
zenekar- és kórusvezető előadóművész; okleveles kóruskarnagy művész
fagott tanár; szolfézstanár

főiskola
egyetem

fuvolatanár, kamaraművész
okleveles fuvolaművész, -tanár

egyetem

okleveles ének-zenetanár, karvezető; egyházzenész, tanár

egyetem
egyetem

történelem szakos tanár; politológus
magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem

okleveles fagottművész, -tanár
okleveles gordonkatanár
harsonatanár, kamaraművész
okleveles zeneiskolai gordontanár
okleveles fuvolaművész, -tanár

egyetem
érettségi végzettség
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
doktori fokozat DLA

okleveles gordonművész, -tanár
érettségi
okleveles olasztanár
ének-zenetanár, karvezető
zongoratanár; korrepetitor
okleveles orgonaművész, -tanár; okleveles zongorakísérő-korrepetitor
földrajz szakos középiskolai tanár; okleveles biológia szakos tanár
okleveles hegedűművész

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Karácsony Erika Judit
Kárpáti Mónika
Antónia
Keletiné Zámolyi
Zsófia Jolán
Kerek Erzsébet
Király Tibor Péter
Kiss Boldizsár
Kocsis Gábor
Kollárné Faragó Éva
Konrádné Bencsik Éva
Kovács Attiláné
Kovács Kornélia
Kovács Orsolya
Kováts Miron

Végzettség szintje
egyetem
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
okleveles fuvolaművész, -tanár; fuvolatanár
okleveles gordonkatanár

főiskola

zongoratanár

egyetem
egyetem
alapfokozat BA
egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
mesterfokozat MA

Könyves-Tóth
Zsuzsanna
Kőrösiné Belák
Erzsébet Ágota
Kuba Róbert Kálmán
Laine Makovecz Reeta
Johanna
Lajgút Szvitlana
Lakatos Barbara
Láposiné Kárpáti
Szilvia
Leiter János
Lendvai György
Lipták Zsuzsanna

egyetem

okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles trombitaművész, -tanár
zenekar- és kórusvezető előadóművész; okleveles kóruskarnagy művész
muzikológus tanár; zeneelmélet tanár
hegedűtanár; ének-zenetanár
angol nyelv és irodalom szakos tanár
zongoratanár
fizika szakos tanár; matematika szakos tanár; számítástechnika szakos tanár
okleveles hegedűművész, -tanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles gordonkaművész); klasszikus gordonka előadóművész; okleveles
gordonkaművész
okleveles muzikológus; okleveles zeneművész-tanár (okleveles muzikológus)

egyetem

okleveles zongoraművész, -tanár

egyetem
főiskola

zongoratanár
zongoratanár

főiskola
egyetem
egyetem

zongoratanár
okleveles zongoraművész, -tanár
okleveles mélyhegedűművész, -tanár

főiskola
egyetem
főiskola

kürttanár, kamaraművész
okleveles hegedűművész, -tanár; zeneiskolai hegedűtanár
gordonkatanár, kamaraművész

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Lóránt Dorottya Lilla
Lugosi Róbert
Lugosiné Várhalmi
Vera
Magyar-Kiss Gabriella
Majtényi Csilla
Makovecz Pál Mátyás
Martos Attila
Maruzsa Tibor
Mátyusné Ábrahám
Katalin
Mericske Zoltán
Mezei Melinda
Miele-Jobbágy Orsolya
Dr.Milibákné Megyesi
Éva
Molnár Eszter Éva

Végzettség szintje
egyetem
egyetem
egyetem

Szakképzettségek, végzettségek
klasszikus hegedű előadóművész; okleveles hegedűtanár
harsonatanár, kamaraművész
okleveles zongoraművész, -tanár

egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola

zeneiskolai zongora-tanár; zongorakísérő-korrepetítor tanár
zeneiskolai klarinéttanár; okleveles szaxofontanár
fúvószenekari karnagy; zeneiskolai harsonatanár; okleveles harsonaművész, -tanár
gordontanár, kamaraművész
okleveles kürtművész, -tanár
zeneiskolai zongora-tanár

főiskola
egyetem
főiskola
egyetem

ütőhangszertanár; általános iskolai énektanár; zeneiskolai szolfézstanár; cimbalomtanár, kamaraművész
ének-zenetanár, karvezető
okleveles ének-zenetanár, karvezető; okleveles szolfézstanár
okleveles ének-zenetanár, karvezető

egyetem

Monostori Gábor
Csaba
Montvai Dóra Ágnes
Nagy Dóra
Nagy Ferenc
Nagy Zsuzsa
Németh Ádám

egyetem

okleveles oboaművész, -tanár; klasszikus oboa előadóművész; klasszikus furulya előadóművész; okleveles
zeneművész-tanár (okleveles oboaművész)
okleveles zongoraművész, -tanár

Németh Edit
Némethné Solymári
Tímea
Némethy Attiláné

egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
középfokú iskolai
végzettség
főiskola
egyetem

zeneelmélet tanár; ének-zenetanár, karvezető
magyar nyelv és irodalom szakos tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár
hegedűtanár
okleveles fizika szakos tanár; okleveles matematika szakos tanár
villamosmérnök-asszisztens

egyetem

okleveles zongoraművész, -tanár

okleveles zeneiskolai oboatanár
zeneiskolai gitártanár; okleveles gitártanár

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Ódor Veronika
Oláhné Horváth Ildikó
Katalin
Olajosné Kurucz
Orsolya
Orbán Zsuzsanna
Pálinkás László
Pálinkás Péter
Pálos Gabriella
Pap Anna Inkeri
Papp Jánosné
Papp Márton Zoltán
Paulik László
Pecze Balázs
Pfaff Erika
Polonkai Judit
Polónyi István
Pödör Eszter
Puskás Zsolt
Puss Ferenc Gergely
Rábainé Vörös Györgyi
Rácz Ottó
Rajnai Klára Mária
Rákai Zsuzsanna
Ráthy Zsuzsa
Ravasz Veronika
Rimóczi Ildikó

Végzettség szintje
főiskola
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
hegedűtanár, kamaraművész
zongoratanár; ének-zenetanár, karvezető; zeneiskolai szolfézstanár

egyetem

oboatanár, kamaraművész

főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
mesterfokozat MA
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem

Rózsa Gábor Kálmán

egyetem

zeneiskolai zongora-tanár
kürttanár
zeneiskolai harsonatanár
zongoratanár, kamaraművész
zongoratanár
zongoratanár; ének-zenetanár
klarinéttanár, kamaraművész
hegedű kamaraművész
okleveles trombitaművész; okleveles trombitaművész, -tanár
klasszikus fuvola előadóművész; okleveles fuvolaművész; okleveles zeneművész-tanár (okleveles fuvolaművész)
okleveles fagottművész, -tanár
okleveles hegedűművész, -tanár; zeneiskolai hegedűtanár
okleveles ének-zenetanár, karvezető; okleveles romológus
gordonkatanár, kamaraművész
zeneiskolai hegedűtanár
hegedűtanár, kamaraművész
okleveles zeneiskolai oboatanár; oboatanár, kamaraművész
fagott-tanár, kamaraművész; fagott tanár
okleveles muzikológus
zongoratanár, kamaraművész
zeneiskolai gitártanár; gitártanár, kamaraművész; okleveles gitártanár
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; történelem szakos középiskolai tanár; számítógép-kezelő
(használó)
zongoratanár; okleveles zongoraművész, -tanár; énekes zongorakísérő-korrepetitor

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Sabján Anikó
Sári Andrea
Scholz Erika
Schunk László
Schunk Lászlóné
Schuszter Csilla
Simonyi Gyula
Zoltánné
Sipkay Debbie
Deborah
SOLTÉSZ ÉVA

Végzettség szintje
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola

Szakképzettségek, végzettségek
gordonkatanár, kamaraművész
német nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles hárfaművész, -tanár
nagybőgő tanár; ének-zenetanár
gordonkatanár, kamaraművész
zeneiskolai hegedűtanár; zeneirodalom-ismeret tanár
szolfézstanár

egyetem

hárfatanár és kamaraművész

egyetem

Soós Mónika
Alexandra
Szabados Judit
Szabó Veronika
Szabó-Kovács Eszter
Szakács Zoltán Sándor
Szalai András
Szatzker Zsanett
Szekeres Adrienn
Szemendri Gábor
Szerényi Béla
Szigethi Imréné
Szilágyi Kristóf
Szonda Gabriella
Szőke Márton Gábor
Szörényi Csilla Éva
Sztán Tivadar
Tegyei Zoltán Márton

mesterfokozat MA

zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető; okleveles ének-zene tanár; általános iskolai énektanár; okleveles
zeneelmélet-tanár
okleveles szaxofonművész; okleveles zeneművész-tanár (okleveles szaxofonművész); klasszikus furulya
előadóművész
okleveles ének-zenetanár, karvezető
okleveles operaénekes, magánénektanár; énekművész tanár
hegedűtanár
hegedűtanár, kamaraművész
klasszikus cimbalom előadóművész; okleveles zeneszerző, tanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles harmonikaművész); harmonikatanár, kamaraművész
ének-zenetanár, karvezető; ének-zenetanár, karvezető; ének-zenetanár, karvezető
zongoratanár, kamaraművész; okleveles zongoraművész, -tanár
népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő) előadóművész
zeneiskolai zongora-tanár
fagott tanár
klasszikus fuvola előadóművész; okleveles fuvolaművész
klasszikus klarinét előadóművész; okleveles klarinétművész, -tanár
okleveles zongoraművész, -tanár
harsonatanár, kamaraművész
klasszikus csembaló előadóművész; okleveles csembalóművész, -tanár

egyetem
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
mesterfokozat MA
mesterfokozat MA
egyetem
egyetem
egyetem

Szent István Király zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
Név
Tiszay Katalin
Tóth Ádám
Tóth Anita
Tőkés Mária
Turós Péterné
Ujházi Gyöngyi
Ujházy László András
Ulicsákné Mikola Éva
Ulrich István
Vallóné Nagy Anna
Varga István
Varga Petra
Varga Zsolt Józsefné
Vedresné Gyermán
Júlia Ágnes
Villányi Péter
Winkler Balázs
Záborszky Kálmán
Zámbó Réka Margit
Zarándy Ákos
Zempléni Kornélné

Végzettség szintje
főiskola
főiskola
alapfokozat BA
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem

Szakképzettségek, végzettségek
zongoratanár
érettségi; klasszikus zongora előadóművész
okleveles klarinétművész, -tanár
okleveles ének-zenetanár, karvezető
okleveles zongoratanár
okleveles gordonkaművész, -tanár
villamosmérnök
okleveles zongorakísérő-korrepetitor; zongoratanár, kamaraművész
zeneiskolai hegedűtanár
zongoratanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles gordonkaművész)
okleveles orgonaművész, -tanár; okleveles zongoratanár
zeneiskolai zongora-tanár; pasztorálpszichológiai szakreferens
okleveles hegedűművész, -tanár

egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem

oboatanár, kamaraművész
trombitatanár
okleveles zeneművész-tanár (okleveles gordonkaművész)
egyházzenész; ének-zenetanár; egyházzenész
ének-zenetanár, karvezető
zongoratanár

