
 

 

 

BEÍRATÁSI LAP – SZÜLŐI NYILATKOZAT 

a 2018-2019-es tanévre 

 

………………………………………………….................……. nevű gyermekemet beíratom / 

beiratkozom a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó 

…………………………………….…… tanszakára ………………………..…………. évfolyamra. 

 

A tanuló adatai 

Szülő (tanuló törvényes képviselője), vagy nagykorú tanuló tölti ki: 

 

A tanuló neve (születési anyakönyvi kivonat szerint):  .............................................................................. 

 

A tanuló születési helye, ideje:  .................................................................................................................. 

 

Anyja születéskori neve:  ........................................................................................................................... 

 

Apja (gondviselője) neve:  ......................................................................................................................... 

 

A tanuló lakcíme:  ...................................................................................................................................... 

 

Telefonos elérhetősége:  ............................................................................................................................. 

 

A tanuló oktatási azonosítószáma:  ............................................................................................................ 

 

A tanuló állampolgársága:  ......................................................................................................................... 

 

A tanuló iskolája, település:  ...................................................................................................................... 

 

Iskolai osztálya (a 2018/2019-es tanévben):  ............................................................................................. 

 

 

 

Az alapfokú művészeti iskolában egy művészeti képzésben való részvétel térítési díjfizetési 

kötelezettség mellett történik. A térítési díj befizetése félévente előre egy összegben esedékes. 

Halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel ingyenes. A jogosultságot jegyzői határozattal kell igazolni.  

A térítési díj mértéke az elért tanulmányi eredmény szerint differenciálódik. Az alapdíj (alábbi táblázat 

szerint) jegyenként 500 Ft-tal emelkedik a tanulmányi átlagot figyelembe véve.  
 

 

Térítési díj: 

 

 

Tanszak Életkor Térítési díj / félév Életkor Térítési díj / félév 

Egyéni– 

zeneművészet  

18 év alatt 8.000 Ft 18-22 év között 17.000 Ft 

Csoportos – zene-, 

tánc-, és képző- 

művészet 

18 év alatt 2.000 Ft  18-22 év között 5.000 Ft 

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és 

Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó 

6900 Makó, Szent János tér 30. 

OM 039541 

www.maganzeneiskolamako.hu 

info@maganzeneiskolamako.hu 

Tel./Fax: 62/210-875 

 



Második tanszak, vagy másik művészeti iskola képzésében való részvétel esetében – a szülői 

nyilatkozat szerint – valamint 22 év feletti tanuló esetében a művészeti képzésben való részvétel 

tandíj-fizetési kötelezettség mellett történik. 
 

 

A tandíj fizetése előre havonta vagy félévente történik. 
 

Tandíj mértéke: 

egyéni tanszakon (zeneművészet esetén):   4.000 Ft/hó vagy 18.000 Ft/félév 

csoportos tanszakon (tánc- és képzőművészet esetén):  1.600 Ft /hó vagy 7.200 Ft/félév 

 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 18.§ (3) bekezdése értelmében: 

 

 „Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú 

művészeti iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú 

tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti 

ágban, melyik tanszakon vesz részt térítési díj - fizetési kötelezettség mellett a képzésben….”  

 

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem a Magán Alapfokú Művészeti Iskola 

és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó intézményen kívül másik alapfokú művészeti 

iskolában, vagy jelen intézményben másik művészeti ág, vagy másik tanszak képzésében 

 

részt vesz      nem vesz részt. 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 

(Az alábbi pont csak akkor töltendő ki, ha a tanuló részt vesz másik művészeti alapképzésben!) 

 

2. a.) Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy mivel gyermekem másik alapfokú művészeti 

iskolában, illetve a jelen intézmény több tanszakán is részt vesz művészeti alapképzésben, 

ezért térítési díj - fizetési kötelezettség mellett a 

…………………………………………………….…………………..….. művészeti iskolában 

…………………………… tanszakon, ……………… évfolyamon veszi igénybe a 

foglalkozásokat. 

 

b.) Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy a fentiek értelmében gyermekem (a 

két iskola / tanszak miatt) a …………………………………………………….……..  

művészeti iskolában ………………………….. tanszakon, ……………. évfolyamon a fenti 

tanévben tandíj-fizetési kötelezettség mellett tanul. 

 

 

Szülőként (gondviselőként) tudomásul veszem, hogy gyermekem a jelentkezéssel és beiratkozással a 

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó intézménnyel  

2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tanulói jogviszonyban áll. 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Makó, 2018. szeptember 1. 

 

     ______________________________ 

                  Szülő (gondviselő) / 

         nagykorú tanuló aláírása 


