
 
 

1 
 

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 

 
 

 

BEÍRATÁSI LAP – SZÜLŐI NYILATKOZAT 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

a 2019-2020-as 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 (személyazonosító okmány szerint):  ............................................................................................  

 

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

 

Anyja születési neve: ............................................................................................................................................  

 

A tanuló neme: .....................................................................................................................................................  

 

A tanuló lakóhelye: ...............................................................................................................................................  

 

A tanuló tartózkodási helye: .................................................................................................................................  

 

A tanuló TAJ száma: ............................................................................................................................................  

 

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

 

Szülő (törvényes képviselő) neve: ........................................................................................................................  

 

A szülő lakóhelye: ................................................................................................................................................  

 

A szülő tartózkodási helye:...................................................................................................................................  

 

A szülő telefonos elérhetősége: ............................................................................................................................  

 

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

 

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

 

Iskolai osztálya (a 2019/2020-as 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, a testi, érzékszervi (látási, hallási), 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel ingyenes. A jogosultságot jegyzői határozattal, illetve orvosi igazolással 

kell igazolni. (Nkt. 16.§ (3) bekezdés) 
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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: 

 

 

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

szerint – valamint, ha a beiratkozó nem áll tanulói jogviszonyban nappali rendszerű, vagy nappali oktatás 

munkarendje szerinti oktatásban, illetve 22 év feletti tanuló esetében a művészeti képzésben való részvétel 

tandíj-fizetési kötelezettség mellett történik. (Nkt. Vhr. 36.§ (1) a) pont) 

 

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 (törvényes képviselőként) 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 (törvényes képviselőként) 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 (törvényes képviselőként) 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. 

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 
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Jelen egybefüggő Beíratkozási lap - Szülői nyilatkozat - Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 

aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akarat-elhatározásból, az 1-3 oldalakon lévő 

nyilatkozatokban foglalt, általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak/gyermekem személyes 

adatainak az alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi kezeléséhez  

HOZZÁJÁRULÁSOMAT ADOM. 

Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti 

Szakképző Iskola Makó mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő, Iskola) képviseletében eljáró 

személy, a jelen hozzájáruló nyilatkozat általam történő aláírását és az adataim (valamint az általam képviselt 

kiskorú gyermekem adatai) általam történő kitöltését megelőzően, konkrét és megfelelő tájékoztatást (ld. 

Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat) adott arról, hogy a fenti, és a Knt. 41-43.§-ban foglalt 

egyéb adataim kezelését az Iskola milyen jogalapon, milyen célból, milyen időtartamig végzi, kik jogosultak 

az adatok megismerésére, illetőleg arról, hogy az adataimmal kapcsolatosan milyen jogok és jogorvoslati 

lehetőségek illetnek meg.  

Az iskolában, vagy az iskola által szervezett - az iskola munkatervében szereplő - események tekintetében a 

tanulókat, vagy tanulók csoportjait ábrázoló fényképek, videó- és hangfelvételek készítéséhez, és azok 

kezeléséhez hozzájárulásomat adom azzal, hogy azokat az iskoláról szóló tájékoztatás érdekében az intézmény 

honlapján és kiadványaiban az Iskola közzétegye. Ezen hozzájárulás visszavonásig érvényes. Tudomásul 

veszem továbbá, hogy amennyiben gyermekem vagy magam, mint törvényes képviselő úgy nyilatkozunk, 

hogy valamely konkrét, a gyermeket felismerhetően és kiemelten ábrázoló fénykép, video vagy hangfelvétel 

nyilvánosságra hozatalához mégsem kívánunk hozzájárulni, azt írásbeli nyilatkozatban kell jelezni az 

intézmény vezetője számára.  

Az Iskola kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat - a jogszabályban kötelezően megjelölt 

adatok nyilvántartása és kezelése kivételével - bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 Akként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az Adatkezelési Tájékoztatót, és 

az Iskola Adatkezelési Szabályzatát megismertem, azt az Iskola részemre rendelkezésre bocsátotta.  

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

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó intézménnyel 2019. 

szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig tanulói jogviszonyban áll. 

 

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

 

Makó, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

     ______________________________ 

            Szülő (törvényes képviselő) / 

          nagykorú tanuló aláírása 

 


